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SUNUŞ 

UCLG-MEWA olarak, kültürel mirası sürdürülebilir kalkınmanın 

yapı taşlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Kültürel miras, 
geçmişe ait ve donuk bir olgu değildir, aksine, yaşayan toplumsal bir 
unsurdur. Dolayısıyla kültürel mirasın korunmasını ele alış 
biçimimizi de bu yönde değiştirmemiz bir görev olarak önümüzde 

durmakta. Her yıl sayısız tarihi eser için yerel ve merkezi 
yönetimlerin ilgili birimleri, restorasyon ve benzeri ‘koruma’ 
uygulamaları gerçekleştirmektedir. Ancak bu çalışmaların ne kadarı 
taş yığınlarının güzelleştirilmesinden ibarettir ve ne kadarı taş 
yığınlarının arasındaki mânâyı keşfetmeye ve bu eserleri etrafındaki 

toplulukla beraber ele almaya yöneliktir, asıl sormamız gereken soru 
budur.  

Miras, kimlik demektir. Taşınabilir ve taşınamayan, somut ve somut 
olmayan, tüm boyutlarıyla insanoğlunun şekillendirdiği ve 
insanoğlunu şekillendiren bitmemiş bir hikâyedir. Örneğin, tarihi 

önemi haiz sıra evler ancak içinde yaşayanlarla beraber 
değerlendirildiğinde gerçekten miras hüviyetini kazanır. Görkemli bir 
ibadethane ancak içindeki inananlarıyla ve etrafını çepeçevre saran –
ve bu sarma hali fiziki yakınlıktan ötesini anlatan– mahallesiyle 

beraber düşünüldüğünde mirastır. Somut kültürel miras bir sergi 
koleksiyonu değildir ki dallarını budayıp, molozlarını güçlendirip, 
“gezilecek” bir metaya indirgeyelim. Bundan daha fazlasına 
ihtiyacımız var. 

Elinizde tuttuğunuz ve iki kıymetli uzman, Doç. Dr. Özlem Karakul 

ve Dr. Öğretim Üyesi Tuna Yıldız, tarafından kaleme alınan bu eser, 
tam da yukarıda bahsettiğimiz sorunu odağına almaktadır. Öncelikle 
somut (tarihi yapılar ve alanlar) ve somut olmayan (kültürel pratikler, 
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sanatlar) kültürel mirasın iç içe ve ayrılmaz doğasına değinen kitap, 
ikinci olarak da Türkiye’deki yerel yönetimlerin bu husustaki 

çalışmalarını ele almakta. Bu eserin kültürel mirasa ve yerel 
yönetimlerin bu mirası korumadaki rolüne dair çok önemli bir teorik 
çerçeve çizdiğine ve başta yerel yönetimler olmak üzere miras 
koruma uygulamalarında bulunan tüm aktörler için bir başvuru kitabı 

olacağına inanıyoruz.  

Miras ancak kendi bağlamı içinde mirastır, iyi okumalar! 

Mehmet DUMAN 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
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ÖNSÖZ 

Kültürel değerlerin, fiziki yapıyla birlikte değerlendirilmesinin önemi ve 

Türkiye’deki koruma uygulamalarında bu alandaki çalışmaların 
yetersizliğinden yola çıkan bu kitap, kültürel mirasın korunması sürecinde 
yerel yönetimlerin rolünü uluslararası ve ulusal belgeler ışığında incelemekte 
ve somut ve somut olmayan kültürel mirasın birlikte korunmasına yönelik 

geliştirilen bütüncül koruma yaklaşımlarının ulusal düzeydeki koruma 
uygulamalarına yansımalarını ve uygulamalardaki eksikliklerin eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirilmelerini içermektedir. 

“Kültürel miras”, UNESCO’nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’yle, “anıtlar, yapı grupları ve sitleri” 

içeren bir terim olarak tanımlanmış, 2003 yılında kabul edilen Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile de kültürel pratik ve anlatımlar ile 
el sanatları gibi somut olmayan kültürel miras unsurlarını da kapsayacak 
şekilde kapsamı genişletilmiştir. 1972 Sözleşmesi’nden 2003 yılına kadar 
geçen süreçte kültürel mirasın tek bir yönü ile korunmasının mümkün 

olmayacağı ve korumanın hem somut hem de somut olmayan miras unsurlarını 
dikkate alan bütüncül yaklaşımlarla gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. Bu 
kitap, değişen koruma anlayışlarına koşut olarak, kültürel mirasın 
korunmasında bütüncül yaklaşımların önemini yerel yönetimlerin koruma 

uygulamaları örnekleri üzerinden incelemektedir. 

Kitap kapsamında, ilk olarak uluslararası ve ulusal belgelerde kültürel mirasın 
korunmasına yönelik yaklaşımlar ortaya konulmakta, bu kapsamda UNESCO 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, UNESCO Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları ile ulusal mevzuat olarak 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik Kültür ve 
Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar incelenmektedir. Ardından, somut 
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ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik bütüncül koruma 
yaklaşımının esasları ortaya konularak, yerel yönetimlerin koruma 

uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir kuramsal çerçeve ortaya 
konulmaktadır. 

Kitap kapsamında incelenen, yerel yönetimlerin tarihi yapı ve çevre koruma 
uygulamaları olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği Hacı 

Bayram-ı Veli Camisi ve Augustus Tapınağı Çevre Düzenleme Projesi, 
Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 
Ürgüp Belediyesinin gerçekleştirdiği Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre 
Koruma ve Canlandırma Projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım 
Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Cumalıkızık Koruma Projesi, 

bütüncül koruma yaklaşımı açısından değerlendirilmektedir. Ayrıca, Altındağ 
Belediyesi Hamamönü Sağlıklaştırma Projesi ve Ankara Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesinin “Kızılırmak Deltası 
Sulak Alan ve Kuş Cenneti Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi”, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin meslek 

edindirme kursları, Edirne Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri Festivaliyle ilgili internet sitesi somut olmayan kültürel miras 
uygulamalarına örnek olarak değerlendirilmiştir.  

Bu kitabın; yerel yönetimlerin, kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığı 

uygulamaları, bütüncül koruma yaklaşımları açısından değerlendirmeleri ve 
bakış açılarını güncel ve çağdaş koruma yaklaşımlarına hizalamaları açısından 
katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Kitabın hazırlanması fırsatını sunan 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatına teşekkür ederiz. 

Özlem Karakul & Tuna Yıldız      

21.12.2020 
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1. GİRİŞ 
 

“Kültürel miras” kavramı, geçmişte, yapılar ve yapılı çevreler gibi somut 

kültürel miras unsurlarıyla tanımlanırken, günümüzde kültürel pratik ve 
anlatımlar ile el sanatları gibi somut olmayan kültürel miras unsurlarını da 
kapsayacak şekilde kavramın içeriği zenginleşmiştir. Kültürel mirası koruma 
süreci de bu tanımdaki genişlemeye koşut olarak, somut ve somut olmayan 
unsurları ele alan bütüncül bir çerçeveye doğru gelişmektedir.  Kültürel 

mirasın korunması, değişen miras tanımıyla birlikte, yerel, ulusal ve 
uluslararası aktörlerin eşgüdüm içinde çalışmasını gerektiren, farklı 
uzmanlıkların bir arada olacağı disiplinler arası bir çalışma sürecini 
gerektirmektedir. Koruma sürecinde yerel yönetimlerin rolünün tartışılması, 
uluslararası belgelerde tartışılan bütüncül koruma anlayışının ulusal düzeyde 

koruma uygulamalarına yansımaları, bu anlayışa aykırı yapılan 
uygulamalardaki eksikliklerin eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi, bu 
çalışmanın temel konusudur. 

Türkiye’de tarihi çevre koruma sorunları, ağırlıklı olarak kültürel değerlerin, 

fiziksel özelliklerin gölgesinde kaldığı uygulamalarla ilişkilidir. Tarihi 
çevrelerde, turizmin gelişimi ile sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin 
hızlandırdığı değişim süreciyle birlikte ortaya çıkan koruma sorunları, (1) yeni 
işlev ihtiyacıyla oluşan, kullanıcıların değişimi ve restorasyon ve yeni 
yapılaşma sorunu, (2) kültürel pratiklerin uygulanmasındaki değişikliklerle 

birlikte ortaya çıkan kullanılmayan yapı, mekan ve mimari elemanların ortaya 
çıkması, (3) dış görünüm ve fiziki özelliklerin korunmasının öncelik 
kazanması ve somut olmayan kültürel mirasın ikincil hale gelmesi, (4) 
turizmin etkisiyle artan koruma bilincinde somut kültürel mirasın ağırlığı, (5) 
fiziki özellikler üzerinden tanımlanan “özgün” bağlam talebinin ortaya 

çıkmasıyla yükselen somutu koruma anlayışı, ve (6) kültürel pratiklerin özgün 
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bağlamlarından koparılarak uygulanmasıyla birlikte, somut olmayan kültürel 
mirası somuttan koparan uygulamalardan oluşmaktadır. 

Uluslararası belgelerde “kültürel miras” kavramının, somut olmayan kültür 
varlıklarını da içerecek biçimdeki gelişimine rağmen, ulusal koruma 
mevzuatında somut ve somut olmayan miras unsurlarının korunmasına yönelik 
süreçler ayrı ayrı yürütülmektedir. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne 2006 yılında taraf olmasına 
rağmen, koruma alanında geçerli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kanunu’nda somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik 
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Somut olmayan kültürel mirasın 
korunması, hâlen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar 

ile somut kültürel mirastan ayrı süreçlerle gerçekleştirilmektedir. Oysa tarihi 
yapı ve çevreler bu iki miras unsurunun dinamik etkileşimleriyle oluşmuş ve 
değişerek günümüze ulaşmışlardır. Bu nedenle, koruma süreçlerinin de miras 
unsurları arasındaki etkileşimleri göz önünde bulundurarak planlanması 
gereklidir. 

Somut olmayan kültürel miras, yaşayan ve sürekli değişen bir kültürel ifade 
biçimi olduğu için korunmasında izlenecek yolların da benzer bir biçimde 
dinamik olması gerekir. Envanter, arşiv ve belgeleme gibi klasik koruma 
yöntemleri 2003 Sözleşmesi kapsamında korumanın önemli bir parçasıyken 

aynı zamanda eğitim, medya araç gereçleri ile farkındalığın artırılması, 
müzecilik gibi korumanın diğer önemli adımları da bulunmaktadır. Tüm bu 
yöntemler resmî kurumlar, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, 
araştırma merkezleri, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ile topluluk, grup ve 
bireylerin de katıldığı bir mekanizma ile hayata geçirildiğinde katılım tam 

anlamıyla sağlanabilmiş ve korumada tüm paydaşların etkili ve ortak faydası 
görülmüş olmaktadır. 2003 Sözleşmesi kapsamında korumanın önemli bir 
parçası olan yerel yönetimlerin çok çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır. Yerel 
yönetimlerin hızlı ve dinamik yapısı, topluluk, grup ve bireylere ulaşmadaki 
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becerisi, sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyet yürütme deneyimleri onları 
somut olmayan kültürel mirasın korunmasında daha avantajlı duruma 

getirmektedir. Bu da korumada bütüncül yaklaşımın önemini göstermektedir.  

Türkiye’de kültürel mirasın korunması ve yönetimine dair esaslar, 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. 
Kültürel mirasın korunmasından sorumlu iki kamu kuruluşu, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Merkezden örgütlenen koruma 
alanında, 2000’li yıllarda çıkarılan, 5226, 5366 sayılı yasalarla kültürel mirasın 
korunması ve yönetimine ilişkin yerel yönetimlere de bazı yetki ve 
sorumluluklar verilmiştir. Belediyeler kanunla tanımlanan sorumlulukları 
doğrultusunda kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar 

yapabilmektedir. Bu çalışma, yerel yönetimlerin kültürel mirasın korunması 
sürecindeki yetki ve sorumluluklarını ortaya koyarak, yapılan uygulamalarda 
somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik farklı 
yaklaşımları değerlendirerek, bütüncül yaklaşımların geliştirilmesine yönelik 
öneriler ortaya koyacaktır. 

2. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK 
ULUSLARARASI VE ULUSAL BELGELER  

2.1 Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Uluslararası Sözleşme ve 
Belgeler 

Kitap kapsamında, ulusal düzeyde yapılan çalışmalara ve yerel yönetimlerin 
gerçekleştirdiği koruma uygulamalarına etkileri açısından, kültürel mirasın 
korunmasına yönelik yayınlanmış üç uluslararası sözleşme incelenmektedir. 

Bu sözleşmeler, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması 
Sözleşmesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıdır. 
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2.1.1 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi 

UNESCO’nun Paris’te toplanan 16. Genel konferansında 16 Kasım 1972’de 

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul 
edilmiştir. Sözleşme, “kültürel ve doğal miras” tanımlarının ilk kez yapıldığı, 
korunmasına yönelik tedbirlerin ortaya konulduğu, taraf ülkeler için 
tavsiyelerin bulunduğu bir sözleşmedir.  

Türkiye’de, 1972 Sözleşmesi, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanmıştır. Sözleşmeyi kabul eden, dünya mirası listesinde 
kültürel varlığı bulunan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye de kültür varlıkların 
korunması ile ilgili çalışmalarını uluslararası normlara uygun olarak 

yönetmekle yükümlüdür. Sözleşmenin onaylandığı yıl, Sözleşme’nin ilkeleri 
doğrultusunda, Türkiye’de bugünde geçerli olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu 21/7/1983 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir. 

2000 yılından sonra UNESCO’nun, korunması gereken varlıkların ve alanların 

Dünya Miras Listesi’ne alınabilmesi için, “Yönetim Planları”nın hazırlanması 
ve uygulanmasını bir ön şart olarak aramaya başlaması nedeniyle 1972 
Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye’de de çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu kapsamda, 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 

Ek-2a maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı 
“Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
gereğince ülkemizde de yalnız dünya kültür miras alanları için değil, sit 
alanları ve ören yerleri için de yönetim planlarının hazırlanması zorunlu hale 

getirilmiştir. Yönetim alanı sınırları belirlenen sit alanları, ören yeri ve 
etkileşim sahalarına ilişkin yönetim planı taslağının hazırlanmasında, kentsel 
sitlerde ilgili belediyeler sorumludur. 
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Dünya Miras Listesi ve Üstün Evrensel Değer| Özgünlük ve Bütünlük 

1972 Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik UNESCO Dünya Miras Merkezi, 

“Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama Rehberi”ni 1977 yılında yayınlanmış, 
2008, 2011, 2012 yıllarında da ilavelerle yenilemiştir. Bu rehbere göre “Her 
miras varlığı kendine özel bir yönetim planına veya üstün evrensel değerlerinin 
korunmasına yönelik hazırlanan bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. Bu 

yönetim sisteminin amacı, şimdiki ve gelecek nesiller için varlığın etkin 
korunmasını sağlamaktır.”  

Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Uygulama Rehberi’nde, 
UNESCO, dünya mirası listesini oluşturmak için üstün evrensel değerlerine 
göre alanların değerlendirilmesi için on ölçüt belirlemiştir. Dünya mirası 

alanlarının özgünlük koşullarının yanı sıra on ölçütten en az birini karşılaması 
ve “üstün evrensel değere” sahip olması gerekir (Jokilehto, 2006). 

1972 Sözleşmesi’nde belirtilen Dünya Miras Listesi’ne girecek miras 
unsurlarının belirlenmesinde günümüzde, bütüncül bir yaklaşıma dayalı 
ölçütler belirlenmiş, “özgünlük” ve “bütünlük” de sağlanması gerekli nitelikler 

arasında kabul edilmiştir. Nara Belgesi’nde belirlenen özgünlük ölçütleri, 
dünya miras alanlarının seçiminde kullanılan “üstün evrensel değer” ölçütleri 
ile birlikte değerlendirildiğinde, somut ve somut olmayan ölçütler bütüncül 
bakış açısıyla incelenebilir (Karakul, 2016). Nara Belgesi’nde belirlenen 

özgünlük koşullarından, biçim ve tasarım, malzemeler ve öz, konum ve ortam 
özgünlüğün somut yönleri olarak ele alınabilirken, kullanım veya işlev, 
gelenekler ve teknikler ile ruh ve his bu çalışmada özgünlüğün somut olmayan 
yönleri olarak ele alınmaktadır (Karakul, 2016). 

Bir miras alanının dünya miras listesine girmesi ve üstün evrensel değer 

taşıması için alanın en az bir veya daha fazla dünya miras kriterini sağlaması, 
alanın bütünlüğü ve özgünlüğü ile ilgili koşulların sağlanması, alanın 
korunması ve yönetimi için gerekli şartların oluşturulması gerekmektedir. 
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2000 yılından sonra UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan ve Liste’ye 
aday olacak tüm alanlar için yönetim planı hazırlama ve uygulama şartı 

getirilmiştir. Bu kapsamda, korunan varlığın veya alanın, tüm yönleri ve ilgili 
tüm tarafların katılımıyla korunmasının sürekliliğinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Alan Yönetimi Planları, kültürel mirasın bütüncül bir yaklaşım 
ve katılımcı planlama yöntemiyle tüm paydaşların eşgüdümü ile 

korunabilmesi için kullanılan bir araçtır. 2004 yılında 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Kanunu’na 5226 sayılı kanun ile yapılan eklemelerle, yerel 
yönetimlere Yönetim Alanı ve Yönetim Planıyla ilgili görev ve yetkiler 
verilmiştir.  

2.1.2 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 2003 
yılında kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu’nun 32. Genel Konferansında kabul edilmiştir. 2006 yılında 
Türkiye’nin de taraf olduğu Sözleşme, Kasım 2020 itibariyle UNESCO’ya 
üye 180 ülke tarafından kabul edilmiştir1. 2003 Sözleşmesi’ne gelene kadar 

UNESCO’nun kültürel mirasla ilişkilendirilebilecek farklı Sözleşme ve 
programları özellikle de kültür sektörü içinde var olmuştur. İlk olarak Silahlı 
Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 1954 yılında 
imzalanır. Bu Sözleşme savaş hâlinde ve savaş sonrası durumlarda maddi 

kültür unsurlarının nasıl korunacağına ilişkindir. 1970 yılında da benzer 
hedefleri olan Kültürel Mirasın Kaçakçılığına Karşı Mücadele Sözleşmesi 
imzalanır. 1972 yılına gelindiğinde ise kültürel miras kavramı hâlâ maddi 
unsurlarla sınırlı kalsa da dünyadaki barış ortamının da etkisiyle Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme imzalanır. Ardından 

2001 yılında Sualtı Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi yürürlüğe girer. 
1972 yılından 2003 yılına kadar geçen süre zarfında yalnızca taşınır ve 

                                                             
1 Sözleşme ve süreçlerine dair güncel ve ayrıntılı bilgiler için bkz. https://ich.unesco.org/en  
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taşınmaz maddi kültür unsurlarının korunmasının yeterli olmadığı görülerek 
farklı programlar yürütülmüştür. Örneğin, 1989 yılında Popüler ve 

Geleneksel Kültürün Korunması Tavsiye Kararı duyurulmuş, 1994 yılında 
Yaşayan İnsan Hazineleri Programı başlatılmış, 2001 yılında İnsanlığın Sözlü 
ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başyapıtları Programı ilan edilmiştir. 
2003 Sözleşmesi’ne hazırlık niteliği de taşıyan bu programlar sonrasında 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 2003 yılında hayata 
geçirilir. Sonrasında ise kültür kavramını kültür endüstrisi gibi alanları 
önceleyerek ele alan Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve 
Geliştirilmesi Sözleşmesi 2005 yılında imzalanır. Bu sözleşmeler ve 
programların temel amacı insanlığın barış ve refahını kültür temelinde 

sürdürülebilir kılmaktır. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi daha katılımcı ve insan odaklı olması nedeniyle diğerlerinden 
ayrılan bir niteliğe sahiptir (Yıldız, 2020:1). Sözleşme’de somut olmayan 
kültürel miras şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Somut olmayan kültürel miras” toplulukların, grupların ve kimi 

durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak 
tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler 
ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar- anlamına 
gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, 

toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle 
etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu 
onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe 
ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.” (Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Madde 2).  

 

Sözleşme, somut olmayan kültürel mirasın belirdiği alanları beş 

başlık altında toplamıştır. Birincisi örneğin atasözleri, masallar gibi “Sözlü 
gelenekler ve anlatımlar”; ikincisi halk tiyatrosu, halk oyunları gibi alanları 
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kapsayan “Gösteri sanatları”; üçüncüsü Hıdırellez, çiğdem günü gibi 
kutlamaları kapsayan “Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler”; 

dördüncüsü örneğin geleneksel tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgileri kapsayan 
“Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar”; beşincisi ise demircilikten 
gümüş işlemeciliğine kadar geniş bir alanda beliren “El sanatları geleneği”dir 
(Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Madde 2). Bu beş 

başlık altında beliren somut olmayan kültürel miras unsurları birbiriyle 
etkileşim hâlindedir ve bazı unsurlar birden fazla başlık altında 
değerlendirilebilir. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi yukarıda 
tanımlanan ve beş farklı alanda beliren unsurların yaşayabilirliğini güvence 

altına almak için kimlik saptama, belgeleme, araştırma, koruma, geliştirme, 
güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan 
kuşağa aktarma kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının 
canlandırılmasına yönelik önlemler alınmasını da söyler (Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Madde 2). Sözleşme’nin bu önlemler 

kapsamında kullandığı en önemli uluslararası aracı ise yine Sözleşme 
kapsamında oluşturulan listelerdir. Sözleşme kapsamında İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi, Acil Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi, Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı olmak 

üzere üç farklı liste oluşturulmuştur2. Bu listelerde Türkiye’nin toplam 18 
unsuru bulunmaktadır. Biri Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel 
Miras Listesi’nde ve 17’si Temsilî Liste’de olmak üzere bu 18 unsur aşağıdaki 
gibidir. Türkiye’nin henüz Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı’nda ise unsuru 
bulunmamaktadır. 

 

                                                             
2 Sözleşme kapsamında oluşturulan listelere ulaşmak için bkz. https://ich.unesco.org/en/lists /  
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1. Meddahlık Geleneği (2008) 
2. Mevlevi Sema Törenleri (2008) 

3. Âşıklık Geleneği (2009) 
4. Karagöz (2009) 
5. Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan 
ile ortak dosya (2009) (2016 yılında Afganistan, Irak, Kazakistan, Tacikistan 

ve Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir.) 
6. Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 
2010) 
7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010) 
8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010) 

9. Geleneksel Tören Keşkeği (2011) 
10. Mesir Macunu Festivali (2012) 
11. Türk Kahvesi ve Geleneği (2013) 
12. Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014) 
13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka 

(Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya) (2016) 
14. Geleneksel Çini Sanatı (2016) 
15. Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017) 
16. Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği 

(Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018) 
17. Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)  
18. Islık Dili (Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi 
2017) 

Söz konusu listelere Kasım 2020 itibariyle 127 ülkeden toplam 549 

unsurun kayıtlı olduğu bilinmektedir. Bu listelere unsurların kaydedilmesi 
için gerekli kimi şartlar da bulunmaktadır. Sözleşme’nin Uygulama 
Yönergesi’nde bu şartlar detaylı olarak verilmiştir3. Söz konusu listeler 

                                                             
3 Sözleşme’nin Uygulama Yönergesi için bkz. https://ich.unesco.org/en/directives 
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sayesinde somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinde kayıtlı olan 
unsurların uluslararası alanda görünürlüğü sağlanmaktadır. Ayrıca bu listelere 

kayıt sonrası ilgili Taraf Devletler düzenli olarak UNESCO’ya raporlar 
sunmakta ve unsurla ilgili hangi koruma önlemlerini nasıl uyguladıkları 
hakkında bilgi vermektedirler. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi kapsamında oluşturulan bu listeler mirasın korunması ve 

yaşayabilirliğinin sağlanmasının önemli araçlarından biridir. Ayrıca bu 
listelerin bir coğrafi işaret olarak görülmemesi gerekir. Sözleşme, listeleri 
birer tescil aracı olarak görmemekte, herhangi bir unsurun başka ülke 
topraklarında da olabileceğini, bir unsurun birden çok ülke adına listeye 
eklenebileceğini kabul etmektedir.  

Türkiye, 2006 yılında UNESCO 2003 Sözleşmesi’ne taraf olmuş; ardından, 
2008 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü, “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yaşayan İnsan Hazineleri 
Sistemi Ulusal Envanteri” oluşturulması çalışmalarını başlatmıştır. 

UNESCO'nun 2003 yılında yapmış olduğu sözleşme, dünya çapında, somut 

olmayan kültürel mirasa yönelik farkındalık artışı anlamında bir dönüm 
noktası oluşturmakla birlikte, kültürel mirası koruma çalışmalarını, "somut 
kültürel miras" ve "somut olmayan kültürel miras"ı ele alan çalışmalar olarak 
ikiye ayırarak, farklı yaklaşımlar ve yöntemlerin kullanıldığı ayrı alanlarda 

sürmesine neden olmuştur (Karakul, 2019). Son yıllarda, uluslararası 
belgelerde tartışılan, somut ve somut olmayan mirasın birlikte korunmasına 
yönelik bütüncül yaklaşımlar, henüz uluslararası ve ulusal belgelerde, 
uygulamalar için kullanılacak özgün bir çerçeveye ve ilkelere dönüşememiştir.  

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin 2003 

Sözleşmesi’ne taraf olmasına rağmen, koruma alanındaki ulusal mevzuatta 
temel kanun olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nda “somut olmayan kültürel miras” tanımlanmamıştır. Somut 
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olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar, Kültür Bakanlığı 
tarafından yürütülen envanter çalışmaları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin 

yaptığı uygulamalarla, ağırlıklı olarak somut mirastan ayrı süreçlerle 
gerçekleştirilmektedir. 

2.1.3 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

'Sürdürülebilir kalkınma' terimi, 1987'de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu tarafından “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 
karşılama yeteneklerinden ödün vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını 
karşılayan bir gelişme” olarak tanımlanmıştır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler 
tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” Belgesi 
de, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, kültürel ve çevresel boyutlarına 

ulaşılmasının önemini vurgulamaktadır (UNITED NATIONS, 2015). 
Yayınlanan Hangzhou Deklarasyonu’nda, kültürel çeşitliliğin önemi ve 
sürdürülebilir kalkınmaya daha bütüncül ve bütünleşik bir yaklaşıma duyulan 
ihtiyaç; tarihi çevrelerde koruma ve turizm yönetimi çalışmalarında dikkate 
alınmaları için vurgulanmıştır. 

UNESCO, kültürün sürdürülebilir kalkınmada önemli bir konu olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (UNESCO, 2015). Özellikle 
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin 2003 
Sözleşmesi, UNESCO'nun Geleneksel Kültür ve Folklorun Korunmasına 

İlişkin Tavsiye Kararı ve 2001 tarihli UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel 
Bildirgesi, somut olmayan kültürel mirasın kültürel çeşitliliğin temel kaynağı 
ve sürdürülebilir kalkınmanın garantisi olarak önemini vurgulamıştır. 
UNESCO, farklı ülkelerin somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespit 
sürecinde, miras unsurlarının sürdürülebilir kalkınmanın gerekleriyle uyumlu 

olması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. 

Kültürel mirasın korunması, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri çerçevesinde, 
kalkınma için ekonomik bir girdi olarak görülmelidir (Tuncer, 2017, 212). 
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Kültürel mirasın korunmasının ekonomik faydaları, tarihi yapıların yeniden 
kullanılması, tarihi çevrelerin yeniden canlandırılması, restore edilen binaların 

sayısının artması mülk değerlerini artırması, restorasyonda kullanılacak yerel 
yapı işçiliğiyle ilgili işlerin yaratılması ile ilgili olarak süreç, miras ve kültür 
turizminin gelişimi ve turizmle ilgili mesleklerin yaratılması, tarihi çevrelerin 
sürdürülebilir gelişimi açısından dikkatlice düşünülmelidir (Grazuleviciute, 

2006, 77). 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler öncülüğünde birçok 
yerel ve bölgesel yönetimin aktif katılım sağladığı geniş katılımlı görüşmeler 
sonucunda ortaya çıkmıştır4. Özellikle 11’inci Amaçta belirtilen “Şehirlerin ve 
insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması” 

ilkesi, yerel yönetimlerin bu süreçte rolünün önemini ortaya koymaktadır. 
Yerel yönetimlerin aktif rol oynadığı bu süreç kapsamında birçok ülke 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerel yönetimlerce benimsenmesi 
amacıyla çeşitli projeler yürütmeye başlamıştır.  

2.2 Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Ulusal Mevzuat 

2.2.1 Somut Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Çalışmalar | 2863 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Türkiye’de kültürel mirasın korunması ve yönetimine dair esaslar, 21/7/1983 
tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kültürel mirasın 
korunmasından sorumlu iki kamu kuruluşu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, merkezde ve taşrada merkezden yönetim ilkesine göre 
örgütlenerek, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları 

yürütmektedirler. 

                                                             
4 Detaylı bilgi için Bkz. https://www.tbb.gov.tr/dis-iliskiler/surdurulebilir-kalkinma-hedefleri/ 
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2863 sayılı kanunun amacı, “korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri 

düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın 
kuruluş ve görevlerini tespit etmektir” şeklinde belirlenmiştir5.  Kanun 
kapsamında, “kültür varlıkları”; “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, 
kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi 

devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer 
taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz 
varlıklar”, "tabiat varlıkları" ise; “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi 
devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri 
bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında 

bulunan değerler” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, “taşınır ve taşınmaz 
kültürel ve doğal varlıklar” adı altında somut kültürel miras unsurları 
tanımlanmakta, korunmalarına yönelik düzenlemeleri ve koruma alanında 
çalışacak kurumların yetki ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır.  

2863 sayılı kanunda, koruma çalışmaları olarak, “koruma amaçlı imar 

planları”, “çevre düzenleme projesi”, “yönetim alanı ve planı”, “sokak 
sağlıklaştırma proje ve uygulamaları” gibi çalışmaların tanımları ve kapsamı 
ortaya konularak ve yürütücü kurumların görev ve yetkileri açıklanmaktadır. 
Kanunda, 2004 yılından itibaren farklı tarihlerde yapılan değişikliklerle, yerel 

yönetimlerin koruma alanındaki etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır.  

2.2.2 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik 
Çalışmalar 

Türkiye'de UNESCO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları ile 

gelişen somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik artan 
farkındalığa rağmen, uluslararası düzeyde gelişen somut ve soyut değerlerin 

                                                             
5 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kabul Tarihi: 21/7/1983 
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bütüncül koruma yaklaşımları henüz ulusal mevzuata tam olarak 
yansımamıştır. Türkiye, UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’yle ilgili sürece, 5448 sayılı 
kanunla dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf 
olmuştur.  2006 yılında taraf olsa da koruma alanındaki ulusal hukuki 
araçlarda, bütüncül yaklaşıma ilişkin eksiklikler bulunmaktadır. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’na bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, somut 
olmayan kültürel mirasın belgelenmesi çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türkiye, UNESCO 2003 Sözleşmesi'ne taraf olarak, ulusal somut olmayan 
kültürel miras envanterini oluşturma ve güncelleme misyonunu üstlenmiştir. 
Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008 yılında Ulusal Yaşayan İnsan 

Hazineleri Envanteri ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Türkiye'de 
somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çalışmalar iki alanda 
yürütülmektedir: Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasının ulusal 
envanteri ve ulusal yaşayan insan hazineleri sistemleri. Somut olmayan 
kültürel mirasın ulusal envanterini oluşturmak için kullanılan ölçütler, insan 

yaratıcılığının kanıtı olarak değer, kültürel ve sosyal geleneklerden 
kaynaklanan değer, belirlenen toplum veya grubun temsil kalitesi ve kaybolma 
riskidir. Bu kapsamda, Kültür Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu'nun ortak çalışmalarıyla, Türkiye’nin somut olmayan kültürel 

mirasını belgeleme ve envanterini çıkarmak ve yaşayan somut olmayan miras 
taşıyıcıları ve ustaları bulmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  

Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras ulusal envanteri için farklı 
şehirlerden gelen veriler Kültür Bakanlığı araştırma ve eğitim rehberinde 
yürütülen bölgesel toplantılarda değerlendirilmekte; İnsanlığın Somut 

Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi ve UNESCO'nun Acil Korunması 
Gereken Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için sunulmak üzere özel 
dosyalar hazırlanmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'den yukarıda bahsedilen 18 
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unsur listelere girmiştir. Somut olmayan kültürel miras unsurları için listelerde 
yer almak, daha iyi görünürlük ve önemi konusunda farkındalık sağlamaktadır. 

Somut olmayan kültürel mirasa yönelik farkındalık ve ilgi artışı, mirasın 
korunmasına yönelik çalışmaları artırmasına rağmen, koruma çalışmaları, 
somut kültürel mirastan ayrı şekilde sürdürülmüştür. Koruma çalışmalarındaki 
ayrılık, karşılıklı etkileşerek değişen bu iki miras unsurunun birlikte 

oluşturduğu kültürel mirasın anlaşılmasını güçleştirerek, bütüncül koruma 
çalışmalarında sorunlar yaratmaktadır. Mirasın iki ayrı alanda tanımlanması 
ve korunması, mirası keşfetmeye yönelik yapılan turizm faaliyetlerini de 
etkilemekte, ziyaretçilerin ve yerel yöneticilerin konuya bakış açılarına bağlı 
olarak, turizmi planlama çalışmalarıyla birlikte hız kazanan tarihi çevre 

koruma uygulamalarında, somut ya da somut olmayan kültürel miras 
unsurlarının öne çıkarılmasına neden olmaktadır. Bu durum, kültürel mirasın 
bütüncül olarak korunmasını engelleyerek, farklı koruma problemleri 
yaratmaktadır. Oysa ki bütüncül koruma, tarihi çevreleri, somut ve somut 
olmayan unsurlarının karşılıklı etkileşimleriyle bir bütün olarak anlamayı, 

değerlendirmeyi ve sürdürmeyi gerektirmektedir.  

3.  KÜLTÜREL MİRASA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM | SOMUT 
VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS  

“Kültürel miras”, ilk kez, UNESCO’nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’yle, “anıtlar, yapı grupları 
ve sitleri” içeren bir terim olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de yürürlükteki 
koruma mevzuatında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nda, korunacak kültür mirasımız “kültür ve tabiat varlıkları” adı 
altında tanımlanmaktadır. Bu kitap kapsamında, kültürel miras, somut ve 

somut olmayan kültürel miras unsurlarından oluşan bir bütün olarak ele 
alınmaktadır. Çalışmanın ana konusu olan koruma ve yerel yönetimler ilişkisi, 
koruma uygulamalarında bu iki miras unsuruna yönelik geliştirilen farklı 
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koruma yaklaşımlarına eleştirel bir bakış açısıyla ortaya konulacaktır. Bu 
kitapta kuramsal temelleri ortaya konulan bütüncül koruma yaklaşımı, yazar 

Özlem Karakul’un6 2011’de tamamladığı doktora tezi kapsamında geliştirilen 
kuramsal yaklaşım özetlenerek yazılmıştır. 

3.1 Etkileşimler ve Süreçler| Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras 
İlişkileri  

Yaşayan karmaşık organizmalar olarak tarihi çevreler, sürekli 
değişim sürecindeki somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarından 
oluşmaktadır (Karakul, 2013). Tarihi çevrelerdeki somut kültürel miras 

unsurları, doğal yapı ve yapılı çevrelerden oluşan fiziki yapıyı kapsamaktadır. 
Somut olmayan kültürel miras unsurları ise, kültür, yapılı çevrelerde 
yaşayanlar tarafından geleneksel olarak sürdürülen ‘kültürel pratikler’ ve 
‘kültürel anlatımlar’, ‘yapılı çevrelerin anlamları’ ve onlara atfedilen 
değerlerle ilişkilidir. Koruma çalışmalarında, tarihi çevrelerin oluşum ve 

dönüşüm süreçleri içerisinde somut ve somut olmayan unsurlar arasındaki 
karmaşık ilişkilerin anlaşılması ve sürdürülmesi, bütüncül koruma açısından 
önem taşımaktadır.  

Tarihi çevre koruma çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel 
miras öğelerinin ve etkileşimlerinin belgelenmesini, değişim süreciyle ortaya 

çıkan farklı etkileşim biçimleri için, yere özgü farklı koruma yaklaşımları 
geliştirmeyi amaçlamalıdır. Yaşayan karmaşık bütünler olarak tarihi çevreler, 
özgünlüğünü oluşturan fiziki ve kültürel değerlerinin farklı bileşenleri ve 
değişimlerini anlamaya yönelik özel bir yaklaşımla incelenmelidir. Bu 

çalışma, somut ve somut kültürel miras bütünü olarak kabul ettiği tarihi 
çevrelerin oluşturucu unsurlarının tanımlanması ve değişimin bütüncül olarak 

                                                             
6 Özlem Karakul, A Holistic Approach to Historic Environments Integrating Tangible and 
Intangible Values Case Study: İbrahimpaşa Village in Ürgüp, Unpublished Ph.D. Thesis in 
Architecture, METU, Ankara, 2011 
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anlaşılabilmesi için, ‘etkileşim’ ve ‘süreç’ kavramlarını, ilişkilerin “durağan” 
ve “dinamik” yönlerinin anlaşılması için yönlendirici bağlamlar olarak 

kullanmaktadır. 

3.1.1 Tarihi Çevrelerin Oluşum Sürecinde Etkileşimler 

Kültürün bileşenleri, yaşama kültürü, yapı kültürü ve değer sistemleri 
içerisindeki “oluşturucu yapıların”7 etkilediği somut olmayan kültürel miras 

unsurları, somut kültürel miras unsurlarıyla sürekli etkileşim içinde yapılı 
çevrelerin dinamik ve karmaşık yapısını oluşturmaktadır (Karakul, 2007, 
2013). Rapoport (1982) çevrenin tasarımını, insanın algıyla çözeceği bir bilgi 
kodlama süreci olarak değerlendirmektedir. Başka bir deyişle, somut olmayan 
kültürel miras öğeleri olarak “kültürel pratik ve anlatımlar”, yapılı çevrede 

kodlanmış şifreleri oluşturmaktadırlar. Kültürel pratik ve anlatımların 
çeşitlilikleri düşünüldüğünde, oluşturucu yapıların kültüre bağlı 
değişkenlikleri de ortaya çıkarılabilir. Sonuç olarak, yapılı çevre, kültürel kod 
ya da şifreleri ifade eden fiziki özelliklerin tümünü kapsamaktadır. 

 ‘Oluşturucu yapılar’, ‘somut ve somut olmayan değerler’ arasındaki ‘üçlü 

etkileşim sistemi’, aslında tarihi çevre bütünlüklerinin bağlayıcı kurallarını da 
tanımlamaktadır. Üçlü etkileşim sistemi içinde, oluşturucu yapıların 
biçimlendirdiği somut olmayan değerler, mimari ve yapılı çevreyle kurduğu 
ilişkiler açısından, ‘kültürel pratik ve anlatımlar’ olmak üzere iki bölümde 

incelenmektedir. Kültürel pratikler, ‘ekonomik ya da geçim etkinlikleri’, 
‘sosyal pratikler’ ve ‘ev içi etkinlikler’ olmak üzere, üç alt bölümde 
incelenmektedir. Kültürel anlatımlar ise yapılı çevrede kodlanmış ‘anlamlar’, 
‘semboller’ ve ‘bireylerin yaratıcılıklarının ifade biçimleri’ olan geleneksel 

                                                             
7 Bourdieu (1990: 53 ve 1977: 72), sosyal yaşamın, insan grubu içindeki, aile, kabile, sosyal sınıf 
gibi, genel olarak habitus olarak tanımladığı birtakım yapılar tarafından düzenlendiğini belirtir. 
Habitus bir yandan pratikler tarafından şekillenirken, diğer yandan “oluşturucu yapılar” olarak 
çalışırlar. Bu sentez kasamında, Bourdieu’nün (1990) “habitus” tanımlamasında kullandığı 
“oluşturucu yapılar” (structuring structures) kavramı, kültür içindeki somut ve somut olmayan 
değerlerin durağan etkileşimlerini anlatmak için, bu çalışma tarafından yeniden 
yorumlanmaktadır. 
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zanaatlar, inşa süreciyle ilgili bilgi beceri ve uygulamalar olmak üzere üç 
grupta incelenmektedir.  

 

Resim 1. Yapılı çevrelerde somut- somut olmayan değer ilişkileri 
(Karakul, 2011) 

Kültürün yapılı çevreye yansıma biçimlerinden biri olan yapı kültürü, teknoloji 
ve bilginin şekillendirdiği “teknik, teknik bilgi, beceri, yöntem, araç-gereç ve 
ustalıklar” dan oluşmaktadır. Yapı kültürü, “geleneksel zanaatlar” gibi somut 

olmayan miras unsurlarının, yapı malzemelerinin kullanımı, inşa detayları ile 
yapıların mimari unsurları olan, yapı elemanları, mimari elemanlar ve 
dekoratif elemanlarıyla olan etkileşimlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Bu 
bağlamda, bu çalışma, mimaride somutlaşan geleneksel zanaatları, ustaların 

kullandığı teknikler, bilgi, beceriler, yöntemler, malzeme ve aletler açısından, 
somut olmayan miras unsuru olarak değerlendirmektedir. 
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3.1.2 Tarihi Çevrelerin Değişim Sürecinde Etkileşimler 

Tarihi çevrelere, sürekli değişen, yaşayan karmaşık bütünler olarak 

bakıldığında, somut ve somut olmayan miras etkileşimlerinin, sadece 
“durağan” yönleriyle değil, “dinamik” yönleriyle değişim süreci içinde de 
incelenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, somut ve somut 
olmayan miras unsurlarının tarihi çevrelerin değişim sürecindeki etkileşimleri 

yanında, somut olmayan mirasın nesilden nesle aktarımı da önemli bir tartışma 
konusu olarak görülmelidir. Değişim etmenlerinin tarihi çevreler üzerinde 
yarattığı etkileri düşünüldüğünde, oluşum ve dönüşüm süreçlerindeki somut 
ve somut olmayan miras etkileşimlerinin derinlemesine anlaşılması ve 
günümüzdeki durumla karşılaştırılması, bütüncül koruma ve gelecek nesillere 

aktarılması açısından oldukça önemlidir.  

Tarihi çevreleri etkileyen hızlı değişim koşulları, somut ve somut olmayan 
değer ilişkilerini, üçlü etkileşim sisteminin kurallarına bağlı olarak 
etkilemektedir. Ekonomik, kültürel ve teknolojik etmenler, turizm ve göç 
etmenleri, ilk olarak ‘oluşturucu yapıları’ etkilemekte, bu da doğrudan somut 

ve somut olmayan miras ilişkilerine yansımaktadır. Karşılıklı ilişkiler, somut 
ve somut olmayan değerlerin birbirlerini etkileyerek dönüşümüne ve sonuçta 
tarihi çevrenin bütünüyle değişimine yol açmaktadır. 

Dönüşüm süreci içinde ele alınması gerekli olan diğer bir konu, kültürel pratik 

ve anlatımların nesilden nesle aktarım süreçlerinin korunmasıdır. UNESCO 
2003 Sözleşmesi’nde, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa 
aktarılarak, sürekli yeniden yaratıldığı vurgulanmakta, korunmasının ise bu 
aktarım sürecinin başarısına bağlı olarak, yaşayabilirliğinin güvence altına 
alınmasına bağlı olduğu belirtilmektedir.   
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3.2 Bütüncül Yaklaşımın Kültürel Miras Koruma Çalışmalarına 
Aktarılması 

Kültürel mirası koruma sürecinin, anlama, belgeleme, analiz, yorumlama, 
karar üretme ve tasarım ile uygulama süreçlerini içeren karmaşık bir süreç 
olduğu düşünüldüğünde, bütüncül kuramsal yaklaşımın bu süreçlerin her biri 
için yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Somut ve 

somut olmayan kültürel miras arasındaki farklı etkileşimlerin, koruma 
uygulamalarında, bağlamın özgün nitelikleri ve farklı süreçleri göz önünde 
bulundurularak, koruma kararlarına yansıtılması, yaşamsal öneme sahiptir. 
‘Etkileşimler’ ve ‘süreçler’ odaklı incelenen bütüncül kuramsal yaklaşımın, 
koruma süreçlerine yansıma biçimini belirleyecek olan çalışma yöntemi, tarihi 

çevrelerin bağlamsal özelliklerine göre biçimlenmektedir.  

Kuramsal yaklaşımın, koruma projelerine aktarılmasının ilk aşaması, 
belgeleme çizimlerinin hazırlanmasında kullanılacak bütüncül yöntemin 
geliştirilmesidir. Tarihi çevre koruma çalışmalarında, somut ve somut olmayan 
kültürel miras ilişkileri çevre ve yapı ölçeğinde farklı unsurlar göz önünde 

bulundurularak incelenmelidir. Çevre ölçeğinde, yerleşim özellikleri ve 
çevrenin değerleri ve çevreye atfedilen anlamlar arasındaki farklı ilişkiler 
incelenirken, yapı ölçeğinde ise, kültürel pratik ve anlatımların geleneksel yapı 
ve açık alanlarla kurduğu ilişkiler inceleme konusu olmalıdır (Resim 2).  
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Resim 2. Tarihi Çevrelerde Somut-Somut Olmayan Kültürel Miras 
İlişkileri 
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Somut olmayan kültürel mirası, somut kültürel mirasla birlikte anlamaya ve 
değerlendirmeye yönelik olarak geliştirilen kavramsal çerçevenin bir alan 

üzerinde örneklemesini yapmak farklı çalışma yöntemlerinin birlikte 
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu karma yöntem, fiziki ve mimari inceleme 
yöntemleri ile kültürel pratik ve anlatımları anlamaya yönelik "halkbilim 
araştırma yöntemlerinden" oluşmaktadır. Mimari belgeleme teknikleri, rölöve 

çalışmaları, fotogrametri, fotoğrafla belgeleme, geleneksel yapıların kütlesel, 
mekânsal ve mimari özelliklerinin belgelenmesi için kullanılan yöntemlerdir. 
Halkbilim yöntemleri olarak ise tarihi çevrelerde yaşayanların kültürel 
yapısını, kültürel pratikleri ve anlatımları belgelemeye yönelik olarak 
kullanılan “derinlemesine görüşmeler”, “katılımcı gözlemler”, fotoğrafla 

belgeleme, görüntü ve ses kayıtları sayılabilir. Her iki yöntemle elde edilen 
bilgilerin, somut ve somut olmayan kültürel miras ilişkilerini doğru 
değerlendirebilmek açısından, birlikte incelenmesine yönelik yaklaşımların 
geliştirilmesi gereklidir. Somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi için 
kullanılacak olan halkbilim yöntemleri, özellikle, zaman içinde kaybolmuş 

kültürel pratik ve anlatımların saptanması ve mekânla kurmuş oldukları 
ilişkilerin anlaşılması için yaşamsal önem taşımaktadır.  

Çalışmanın bütüncül yaklaşımına göre, halkbilim ve mimari belgeleme 
yöntemleriyle edinilen bilgiler, tarihi çevrelerde ki somut ve somut olmayan 

mirasın farklı etkileşimlerinin ve çeşitliliklerinin ortaya çıkarılması için 
yapılacak “karşılaştırılmalı analizlerle” değerlendirilmelidir. Yalnızca fiziki 
ya da yalnızca etnografik bilgiye dayalı koruma kararları üretmek, bütüncül 
korumaya aykırı uygulamaların yapılmasına neden olacağı için, kaçınılması 
gerekli olan bir durumdur.  Örneğin, kültürel pratiklerin, uygulanmakta olduğu 

fiziki olarak tanımlı olmayan açık alanların tespiti ve korunması, ancak 
karşılaştırmalı analizlerle saptanabilecek olan bir durumdur. Ayrıca, farklı 
tarihi çevrelerde, yapı kültürünün üretmiş olduğu geleneksel yapılar, 
yaşayanlar ve yapı ustalarının aktarmış olduğu, çok çeşitli, yöreye özgü, gizli 
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kültürel anlatımları taşımaktadırlar (Karakul, 2013). Ayrıca, tarihi çevrelerin 
değişim süreci içinde, yıkılmış yapılar ve yapılarla birlikte kaybolmuş ya da 

değişmiş kültürel pratik ve anlatımların saptanması ve incelenmesi, tamamen 
halkbilim yöntemlerinin, mimari belgeleme yöntemleriyle birlikte, doğru bir 
şekilde kullanımına bağlıdır.  

Koruma ve restorasyon projelerinin hazırlanması öncesinde, yapılan 

analizlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması, somut ve somut olmayan 
kültürel miras etkileşimlerinin sunduğu farklı koruma problemlerinin 
tanımlanması açısından oldukça önemlidir. Örneğin, tarihi çevrelerde, 
süregelen kültürel pratiklerin mekânla kurmuş olduğu ilişkilerin ortaya 
çıkardığı koruma sorunları ile kaybolan kültürel pratik ve anlatımların fiziksel 

çevre ve mimariyle olan ilişkilerindeki kopuşların yarattığı sorunlar 
birbirinden farklı olacağından, farklı koruma yaklaşımlarını gerektirmektedir. 
Değişime rağmen, uygulanmakta olan kültürel pratiklerin mekânla kurmuş 
oldukları ilişkiler, genellikle mekânsal özellikler ve mimari elemanlardaki 
değişikliklerle doğal olarak korunmaktadır. Kaybolan kültürel pratikler ise, 

tarihi çevrelerde, kullanılmayan mekânlar ve yapıların ortaya çıkması ve 
harabeye dönüşümü sürecini başlatırlar.  

Karşılaştırmalı analizlerin, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıyla ortaya 
çıkarılan farklı koruma problemleri için, somut ve somut olmayan kültürel 

mirası bütüncül koruma anlayışının yansıdığı farklı kararların üretilmesi 
gereklidir. Bu kapsamda, tarihi çevrelerdeki güncel eğilimler, riskler ve olası 
senaryoların farklı somut-somut olmayan değer etkileşimlerinin sunmuş 
olduğu problemlerle birlikte değerlendirilerek, etkileşimlerin 
sürdürülebilirliğine ilişkin tartışmaların koruma çalışmaları içinde yapılması 

önemlidir. Belgeleme ve analizlerle ortaya çıkarılan somut ve somut olmayan 
kültürel miras etkileşimlerindeki çeşitliliğin, koruma uygulamalarında 
değerlendirilmesi gereklidir. Böylece, halkın katılımı ve yerel yöneticilerin 
korumadaki sorumluluklarını gözeten ve sosyal ve fiziksel gerçekliklerin 
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sürekliliğinin önemini vurgulayan bir koruma yaklaşımı olan “bütünleşik 
koruma”yı8 gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. 

4. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YEREL 
YÖNETİMLER   

Koruma süreci, kültür varlıklarının geleceğe aktarılması için yapılan bakım, 
onarım, restorasyon ve izleme işlemlerini kapsamaktadır. Koruma süreci 

kapsamında yapılacak olan anlama, belgeleme, analiz, yorumlama, karar 
üretme ve tasarım ve uygulama süreçleri, disiplinler arası çalışmayı 
gerektirmektedir. Koruma sürecinin ilk aşaması, kültür varlığını tespit ve tescil 
ederek yasal koruma altına almaktır. Tespit edilen kültür varlıkları için, 
Bakanlık görevlileri, müzeler, üniversiteler, belediyeler tarafından hazırlanan 

tescil önerileri, Koruma Bölge Kurullarına sunulmakta, uygun bulunanlar 
onaylanarak tescil işlemi tamamlanmaktadır (Ahunbay, 2019, 9). 

Türkiye’de kültürel ve doğal mirasın korunması ve yönetimine dair esaslar 
21.07.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kültürel mirasın korunmasından 

sorumlu iki kamu kuruluşu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’dür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
merkezde ve taşrada merkezden yönetim ilkesine göre örgütlenerek, kültürel 
mirasın korunmasına yönelik çalışmaları yürütmektedirler. 

Önemli bölümü kamu mülkiyetinde olan kültür varlıklarının bakım ve 
onarımları bağlı oldukları kuruluşlarda çalışan uzmanların denetiminde 
yapılmaktadır. Ülkemizde kültür varlıkları, 2863 sayılı yasaya bağlı olarak, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kontrolü altındadır. Bakanlık tarafından 
yönetilen, kültür varlıklarının korunmasından sorumlu diğer kurumlar, Kültür 

                                                             
8 Amsterdam Bildirgesi, Avrupa Mimari Miras Kongresi, 21-25 Ekim 1975 
http://www.icomos.org/docs/amsterdam.html  
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Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlükleri’dir (Ahunbay, 2019, 11). 

Kültür varlıklarının korunmasından sorumlu diğer kamu kuruluşu yerel 
yönetimlerdir. Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren anıtların korunmasında 
sorumlulukları olan yerel yönetimler, sorumlu oldukları kültür varlıklarını 
envanterlerinin çıkarılması, bakım onarımları için kaynak ayırarak, projelerin 

hazırlanması ve uygulanmasından sorumludurlar (Ahunbay, 2019, 14).  

Koruma alanında, 2000’li yıllarda çıkarılan yeni yasalarla kültürel mirasın 
korunması ve yönetimine ilişkin yerel yönetimlere de birtakım sorumluluklar 
verilmiştir. Bu kapsamda, yerel yönetimler, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunmasına yönelik çalışmalar, bakım, onarım yapabilmekte, korunması 

mümkün olmayan yapıları yeniden inşa edebilmektedir. 2005 yılında yapılan 
yasal düzenlemelerle, yerel yönetimler kültür varlıklarının koruma 
uygulamalarını yürütmek üzere Koruma Uygulama ve Denetim Büroları 
(KUDEB) kurmuşlardır. 

4.1 Kültürel Mirası Koruma Sorunları 

Yukarda da değinildiği gibi, tarihi çevre ve yapılar, çevresel koşullarla, 
yaşayanların gelenek içinde sürdürdüğü kültürel pratik ve anlatımların sürekli 
etkileşim halinde bulunduğu bir süreçte, geleneksel yapı ustalarınca 

oluşturulmuşlar, yaşam süreçleri içinde ortaya çıkan teknolojik, kültürel ve 
ekonomik faktörlerle değişerek, günümüze ulaşmışlardır. Bu süreçte, yaşanan 
hızlı değişim süreci ile turizm, göç gibi faktörler, somut ve somut olmayan 
kültürel miras unsurların etkileşimlerinde değişime yol açarak, koruma 

sorunları ortaya çıkarmıştır. 

Tarihi çevreler uzun yüzyıllardır, somut ve somut olmayan kültürel mirasın 
etkileşimlerini, değişime rağmen sürdürdüğü bir denge içinde varlığını 
sürdürmüş, Endüstri Devrimi ve sonrasında 20. yüzyıl başlarında yapı 
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teknolojisinde ve yaşam tarzında yaşanan köklü değişikliklerle birlikte, bu 
dengenin bozulmaya başlaması, çevrelerde koruma sorunlarının da 

başlamasına neden olmuştur. Koruma sürecinden önce, yaşayanların 
sürdürdüğü kültürel pratik ve anlatımlarla, ilişkili mekanların, yaşayanlar 
tarafından doğal olarak korunabildiği görülmektedir. 

Somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarının etkileşimlerindeki 

değişiklik ve kopuşlar, tarihi çevre ve yapılarda koruma sorunlarını da 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tarihi çevrelerdeki koruma sorunları, değişim 
sürecinin etkileşimler üzerinde yarattığı farklılıklara göre koruma sürecinin 
öncesi ve sonrasında kendini gösteren, “değişen etkileşimler”, “etkileşimlerde 
kopuşlar” ve “yeni etkileşimler”le olan ilişkilerine göre üç grupta incelenebilir.  

4.1.1 Tarihi Çevre ve Yapıların Sorunları 

Turizm ve göçün hızlandırdığı kültürel etkileşimlerden etkilenen yaşama 
kültürü ve değer sistemlerinin değişimi, kültürel pratik ve anlatımların 
değişimine neden olarak, yapı ve mekânların dönüşümünü de beraberinde 
getirmiştir. Kültürel etkileşimlerdeki hızlı artışla birlikte, özellikle yaşam tarzı 

ve sosyal yapıda oluşan değişiklikler, geleneksel olarak sürdürülen bazı 
kültürel pratiklerin yaşayanlar tarafından uygulanmasında değişikliklere yol 
açmış, zamanla bazı pratiklerin tamamen yok olmasına neden olmuştur.  

Öte yandan, teknolojideki gelişmeler, kültürel pratiklerle ilişkili mekân ve 

mimari elemanlarla, kullanılan araçlarda değişikliklere neden olmakta, bu 
durum, kültürel pratiklerin uygulanmasında ve kültürel anlatımların fiziki 
çevreye yansımasındaki yerel farklılıkları yok etmektedir. Kültürel pratiklerin 
uygulanmasındaki değişiklikler, yeni mekân ihtiyaçlarının doğmasına ve 
mimari elemanlarda değişikliklere neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler, 

ayrıca, yapı teknolojisi ve ustaların bilgisini etkileyerek, yerel yapı 
geleneğinde, özellikle malzeme seçimi ve konstrüksiyon detaylarında da 



 41 

değişikliklere yol açmaktadır. Bu durum, kültürel anlatımların fiziki çevreye 
yansımasındaki yerel farklılıkları yok etmektedir.  

Tarihi çevrelerde, turizm, göç, ekonomik faktörlerin yarattığı değişim 
süreciyle birlikte ortaya çıkan koruma sorunları, çağdaş yaşam koşullarının 
ortaya çıkardığı yeni işlev ihtiyacıyla birlikte ortaya çıkan (1) kullanıcıların 
değişimi ve restorasyon ve yeni yapılaşma sorunu, (2)kullanılmayan yapı, 

mekan ve mimari elemanların ortaya çıkması, (3) dış görünüm ve fiziki 
özelliklerin korunmasının öncelik kazanması ve somut olmayan kültürel 
mirasın ikincil hale gelmesi, (4) turizmin etkisiyle artan koruma bilincinde 
somut olanın ağırlığının artması, (5) fiziki özellikler üzerinden tanımlanan 
özgün bağlam talebinin ortaya çıkmasıyla yükselen somutu koruma anlayışı, 

ve (6) kültürel pratiklerin özgün bağlamlarından koparılarak uygulanmasıyla 
birlikte, somut olmayan kültürel mirasın somuttan koparan koruma 
anlayışlarının artışı olarak 6 ana başlıkta anlatılabilir (Resim 3). 
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Resim 3. Tarihi Çevrelerin Koruma Sorunları ve Somut ve Somut 
Olmayan Kültürel Miras Etkileşimleri  
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4.1.2 Koruma ve Restorasyon Uygulama Süreçlerindeki Sorunlar 

Koruma ve restorasyon süreci, yukarda ayrıntıları açıklanan somut ve somut 

olmayan kültürel miras etkileşimlerindeki farklılıkları ve çeşitlilikleri, doğru 
okuyup analiz ederek, yere ve soruna özgü doğru çözümlerin üretilmesini 
gerektirir. Fakat, uygulama sürecinde çalışan kurum ve paydaşlar, aşağıda 
açıklayacağımız farklı nedenlerden dolayı bu detaylı çalışmaların 

üretilmesinde sorunlar yaşamaktadır. Koruma çalışmalarında, bütüncül 
yaklaşımın göz ardı edilmesi, somut ya da somut olmayan kültürel mirası 
birbirinden koparan uygulamaların gerçekleştirilmesi, tarihi çevre ve yapıların 
sorunlarının temel kaynağıdır. Uygulama süreçlerindeki sorunları yaratan üç 
temel husus, koruma mevzuatında somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

korunmasına yönelik kanun ve yönetmeliklerin birbirinden bağımsız ele 
alınmasının yarattığı ikililik ile uygulamadan sorumlu kurumların 
işleyişindeki sorunlar ve eşgüdüm eksikliği ile sorumlu kurumların bilimsel 
restorasyon anlayışına ve bütüncül koruma yaklaşımlarına aykırı 
uygulamalarıdır. 

4.1.2.1 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma 
Mevzuatındaki İkililik 

Kültürel mirasın korunmasındaki temel sorun, mevzuatta somut ve somut 
olmayan kültürel mirasın ayrı süreçlerle ele alınması, 2863 sayılı koruma 

kanununda somut olmayan kültürel miras unsurlarının ele alınmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum, yerel yönetimlerin yaptığı uygulamalara da 
doğrudan yansımaktadır. Uygulamada somut ve somut olmayan kültürel miras 
ayrı süreçler ve koruma tedbirleri gerektiriyorsa da özellikle ikisinin 
birlikteliğinin korunduğu çevrelerde, bu bütünlüğü destekleyici yaklaşımların 

geliştirilmesi bir zorunluluktur.  

Koruma mevzuatında ki ikililik, tarihi çevre koruma uygulamalarında, fiziki 
koruma anlayışına dayalı uygulamaların öne çıkmasına neden olmaktadır. Son 
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dönemde, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik 
uygulamaların sayılarında da artış görülmesine rağmen, bu uygulamaların 

miras unsurunun özgün fiziki çevresi dışında yapıldığı görülmektedir. Fiziki 
koruma anlayışı, tarihi çevrelerde, yaşayanların değişimine, yapıların 
yıkılmasına ya da dondurularak “korunmasına” neden olmaktadır. Bu tür 
uygulamalardaki temel sorun, somut kültürel mirası oluşturan yapılarla, 

yaşayanların üretmiş oldukları kültürel pratik ve anlatımlardan oluşan somut 
olmayan kültür miras bütünlüğünün anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. 
Bütüncül bakış açısı taşımayan bu tür uygulamalarda, somut ve somut 
olmayan kültürel miras birbirinden ayrılmaktadır. Sonuç olarak, somut kültür 
mirası olan yapılar ve çevreler, ziyaretçiler için sergilenecek birer dekor 

olmanın ötesine gidememektedirler. Böylece, bütüncül ve bilimsel koruma 
yaklaşımlarındaki toplum yararı kaygısı göz ardı edilmektedir. 

4.1.2.2 Uygulama sürecinde kurumların işleyişindeki sorunlar-eşgüdüm 
eksikliği  

Koruma alanında yetkili kurumlarda çalışan uzmanlar, kültürel mirasın 

korunmasındaki temel sorunlardan birinin uygulama sürecindeki kurumların 
işleyişindeki sorunlar ile kurumlar arasındaki eşgüdüm eksikliği olarak 
belirtmektedir.  Koruma alanındaki farklı kurumlar, 2863 sayılı yasada 
ayrıntıları ortaya koyulduğu şekilde, koruma çalışmaları ve uygulamalarında 

eşgüdüm içinde çalışmak durumundadırlar. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve Koruma 
Kurullarının aralarındaki uyum, koruma uygulamalarının başarısını da 
etkilemektedir. 

Uygulama sürecindeki sorunlardan biri de belediyelerin koruma alanında 

kullanabileceği kaynakların yetersizliğidir (Tuncer, 2017, 392). Bu sorunun 
giderilebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 



 45 

Bakanlığı, İl Özel İdareleri gibi merkezi kuruluşlardan belediyelere kaynak 
aktarımının sağlanması ve koruma projelerinin desteklenmesi gereklidir. 

Belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte ülkemizde koruma 
uygulamalarını yönlendiren en önemli kurumlardır (Şahin-Güçhan, 2003, 
121). Kültür Bakanlığı’na bağlı Bölge Koruma Kurulları’nın kararlarının 
uygulanmasını sağlayan kurumlarda çoğu zaman belediyeler olmasına 

rağmen, kurullarda temsil edilen, uygulamayı denetlemekle görevli 
belediyelerin kültür varlıklarının korunması konusunda bilgi ve birikimlerinin 
yeterli olmadığı görülmektedir (Şahin-Güçhan, 2003, 121). Belediyelerin 
kültür varlıklarının korunması konusunu sahiplenmeleri, çağdaş koruma 
yaklaşımlarına dayalı doğru koruma uygulamalarının yapılabilmesi için 

desteklenmeleri gereklidir. 

4.1.2.3 Sorumlu kurumların bilimsel restorasyon anlayışına ve bütüncül 
koruma yaklaşımlarına aykırı uygulamaları 

Tarihi yapı ve çevrelerin korunması, Venedik Tüzüğü ve sonrasında kabul 
edilen uluslararası belgelerde belirtildiği üzere, bilimsel ve çağdaş restorasyon 

yaklaşımlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ne yazık ki, koruma 
alanıyla ilgili farklı kurumlarda çalışan kişilerin hepsi, çağdaş koruma 
yaklaşımları konusunda aynı yetkinliğe sahip değildirler. Bu durum koruma 
projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında sürecin gereğinden fazla 

uzamasına neden olarak, kültür varlıklarına zarar vermektedir. Koruma Bölge 
Kurulları tarafından onaylanan koruma amaçlı imar planlarının ve koruma 
projelerinin uygulama sorumluluğunu üstlenen yerel yönetimlerin koruma 
konusunda uzman olmayan birimleri uygulamada sorunların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır9. 

                                                             
9 Kurt, Yaşar, “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları”, 
https://www.cekulvakfi.org.tr/makale/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari 
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Ülkemizde koruma sorunları, genel olarak, sosyal ve kültürel değerleri koruma 
kararları üretme sürecinde yeterince değerlendirmeyen, fiziki koruma 

anlayışlarının öne çıkarıldığı uygulamalarla ilişkilidir. Belgeleme 
çalışmalarında, farklı kültürel araştırmalar yapılsa da bunların somut kültürel 
mirasla olan etkileşimlerini inceleyecek özgün bir çerçeveleri olmadığından, 
karar ve koruma sürecine yansımaları istenen düzeyde olmamaktadır. 

Uluslararası belgelerdeki çağdaş koruma anlayışının gelişimine rağmen, 
koruma uygulamalarına yeterince aktarılamamasındaki temel sorun, ulusal 
mevzuattaki ikililik ile yerelleştirme sürecine egemen olan, turizmin 
gelişimine koşut artan rant odaklı anlayışlardır.  

Türkiye’de UNESCO 2003 Sözleşmesi’ne taraf olunduktan sonra yapılan 

somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların tarihi 
çevrelerin turizm planlaması ve yönetimi kapsamında kullanımının bütüncül 
bir anlayışla yapılamadığı görülmektedir. Birçok tarihi çevrede, somut 
olmayan kültürel miras unsurları, özgün fiziksel bağlamlarından koparılarak, 
“folklorizasyonla”10 yeniden canlandırılmaktadır. “Folklorizasyon” 

yaklaşımının turizm amaçlı yaygınlaştırılması ve kullanımı, somut ve somut 
olmayan kültürel miras bütünlüğüne zarar vererek, tarihi çevrelerde bütüncül 
koruma sürecinde sorunlara yol açmaktadır.  

4.2 Yerel Yönetimlerin Somut Kültürel Miras Politikaları 

Yerel yönetimlerin kültürel mirası koruma çalışmalarıyla ile ilişkileri, 
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, kültür varlıklarının sorumluluklarının 
farklı kuruluşlara verilmesiyle birlikte başlamıştır (Madran, 1997, 80). Bu 

kapsamda, belediyeler, 28.4.1926 tarih ve 831 sayılı kanun gereği, anıt sayılan 
sebil, çeşme ve şadırvanların da sularıyla beraber sahibi olmuştur. 14.6.1930 
tarih ve 1580 sayılı “Belediyeler Kanunu”nun 159. Maddesi uyarınca, yıkılmış 

                                                             
10 UNESCO (2001). International Round Table "Intangible Cultural Heritage" - Working 
definitions, Piedmont, Italy. 
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kale ve kulelerin yıkıntı ve arsaları, varsa gelirleriyle birlikte belediyelere 
devredilmiştir. Bunun dışında vakıf mezarlıkları da Belediyelere 

devredilmiştir.  

Belediyelere iki değişik yasal düzenleme ile kültürel mirasın korunmasını da 
kapsayan bazı görevler verilmiştir. Bunlardan biri, 1580 sayılı Belediyeler 
Yasası’nın 115. maddesine göre özel mülkiyette bulunan Kapalıçarşı, bedesten 

arasta, büyük han vb. yapılarla, tarihi ve güzellik değeri olan saraçhane, 
tabakhane, imalathane gibi büyük yapıların sahiplerine onarım yapmaları için 
bildirimde bulunulacak, yapılmadığı durumda Belediyeler yapacaktır. Diğer 
bir yasal düzenleme, 2290 sayılı (10.6.1933), “Belediye Yapı ve Yollar 
Kanunu” dur. Kanuna göre yapının boyutu ya da cephelerinin değişimini 

gerektiren onarımlar için Belediyeden ruhsat alınacaktır. Ayrıca yıkılacak 
halde olan ya da yenilenmesine olanak olmayan yapılar, mal sahibi ya da 
Belediye tarafından 15 gün içinde yıkılacaktır (Madran, 1997, 81).  

Tarihi eserlerin değişik kurumlara bırakılmasının bir dizi olumsuz sonuçları 
arasında, eski eserler ve koruma konusunda uzmanlıkları bulunmayan yerel 

kurulların, yapıların “tarihi ve güzellik değeri” konusunda alacağı kararlardaki 
yanlışlıklardan bahsedilebilir. Değerlerin belirlenmesindeki yanlışlıklar ve 
olumsuz kararlar, tarihi yapıların satılmasına ve yıkılmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca, kültür varlıklarının, çeşitli yasalarla değişik kurum ve kuruluşların 

yönetimine bırakılması, kısıtlı olan parasal kaynakların, dağıtılarak 
zayıflatılmasına ve koruma etkinliklerinin kısıtlanmasına yol açmıştır 
(Madran, 2000, 247).  

1950’li yıllarda yaşanan hızlı kentleşme sürecinde, artan imar hareketleri, 
kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara 

yeterince önem verilmemesine neden olmuştur (Madran, 2000, 243). 2863 
sayılı kanunda değişikliklerin yapıldığı, 1987 yılında yürürlüğe giren 3386 
sayılı kanun kapsamında, Koruma Kurullarında oy verme yetkisi verilen 
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Valilik ve Belediye temsilcilerinin bulunması, yerel yönetimlerin korumaya 
sahip çıkmalarında çok önemli bir gelişme olmakla birlikte, belediyelerde 

yeterli uzman personelin bulunmayışı, yerel yönetimlerin koruma alanındaki 
ağırlığını azaltmaktadır (Madran, 2000, 243). 

Günümüzde geçerli mevzuata göre, Türkiye’de kültürel mirasın korunması ve 
yönetimine dair esaslar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kültürel mirasın korunmasından sorumlu 
iki kamu kuruluşu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları yürütmektedirler. 2000 li 
yıllardan itibaren çıkarılan yeni yasalarla kültürel mirasın korunması ve 
yönetimine ilişkin yerel yönetimlere de birtakım sorumluluklar verilmiştir.  

2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na 5226 sayılı kanun ile 
eklemeler yapılmış, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım 
Sağlanması ve Katkı Payı” başlığını taşıyan bir düzenleme getirmiş ve 
belediyeler için yeni bir kültür mirası koruma ve değerlendirme amaçlı 
finansman kaynağı yaratmıştır (Aksoy, Ünsal, 2012). 5226 sayılı kanunla, 

merkezi ve yerel yönetimler arasında, kültür varlıklarının korunması 
konusunda birtakım yetki devir ve değişiklikleri olmuştur. Bu değişikliklere 
göre yerel yönetimlerin yetki ve görevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarının Kurulması 

• Kamulaştırma 

• Yönetim Alanı ve Yönetim Planıyla ilgili görev ve yetkiler 

• Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması 
ve katkı payı 

• Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması 

2004 yılında yapılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun 10. maddesinde yapılan değişikle kültür varlıklarıyla ilgili 
işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere belediyeler ve il özel idareleri 
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bünyesinde “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları”nın (KUDEB) 
kurulması düzenlemesi getirilmiştir. Hemen sonrasında, 11 Haziran 2005 

tarihinde çıkartılan yönetmelik ile de KUDEB’lerin kuruluş ve işleyiş esasları 
ayrıntıya kavuşturulmuştur11. Bu kapsamda, kültür varlıklarını koruma bölge 
kurullarınca taşınmaz kültür varlıkları, bunların korunma alanları ile sit 
alanlarında yürütülen bazı görev ve uygulamaların denetim yetkisi; koruma 

bölge kurullarının iş yükününün hafifletilmesi, koruma kültürünün 
etkinleştirilmesi, uygulamanın hızlandırılması ve denetim mekanizmasının 
işler hale getirilmesi amacıyla yerel yönetimlere verilmiştir. Sit alanlarında 
yapılan uygulamaların denetimi ve korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıklarına ilişkin tadilat ve tamirat izinleri de KUDEB’lerce verilmektedir. 

Mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, sanat tarihi ve arkeoloji meslek 
alanlarından uzmanların görevlendirildiği KUDEB’lerin faaliyete geçmesiyle 
birlikte; Kültür Bakanlığı ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin 
arttırıldığı, koruma çalışmalarında uygulama ve denetim mekanizmalarının 
daha etkin hale getirildiği belirtilmektedir. KUDEB’ler, koruma bölge 

kurullarının iş yükününün hafifletilmesi, koruma kültürünün etkinleştirilmesi, 
uygulamanın hızlandırılması ve denetim mekanizmasının işler hale 
getirilmesini de sağlamıştır12. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
KUDEB’in Ahşap ve Taş Atölyeleri Eğitimi ve uygulamaları13, somut 

olmayan kültürel miras taşıyıcısı ustaların korunması, yeni ustaların 
yetiştirilmesi ve bilgilerinin gelecek nesillere aktarımı konusunda önemli 
çalışmalar yapmaktadır.        

                                                             
11 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html 

12 Kurt, Yaşar, “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları”, 
https://www.cekulvakfi.org.tr/makale/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari 

13 Detaylı bilgi için, Bkz. https://kudeb.ibb.istanbul/tas-egitim-atolyesi/, 
https://kudeb.ibb.istanbul/ahsap-egitim-atolyesi/ 
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2005 yılında kabul edilen 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun” la Belediyelere kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapma ve 
uygulama yetkisi verilmiştir. Bu kanunla birlikte, sit alanı ilan edilmiş 
bölgelerin içinde yer alan “bozulmuş” alanlar Bakanlar Kurulu kararı ile 
“yenileme alanı” ilan edilerek ve bu alanlarda “yenileme projesi” yapılmasına 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  Yenileme yasası, çağdaş koruma 
yaklaşımlarına aykırı yönleri ve yenileme alanı ilan edilen bölgelerin sit 
statüsünden çıkarılması ve bu alanlarda yalnızca fiziki yapıyı düzenleyen, 
kültürel değerlerin göz ardı edildiği projelerinin oluşturulması açısından 
eleştirilmektedir (Tan, Arabacıoğlu, 2020, 210).  

4.3 Yerel Yönetimlerin Somut Olmayan Kültürel Miras Politikaları  

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin yapısı 
insanı merkeze alan bir koruma yaklaşımını öncelemektedir. Sözleşme 

metnindeki maddelerden başlayarak Sözleşme sonrasında üretilmiş Uygulama 
Yönergesi, Etik İlkeler gibi destekleyici metinlerde de bu yaklaşımı görmek 
mümkündür. Özellikle de mirasla ilgili topluluk, grup ve bireylerin hem 
Sözleşme süreçlerine hem korumayla ilgili süreçlere aktif katılımı değinilen 
başlıca konulardandır. Bu aşamada Sözleşme’nin ve Uygulama Yönergesi’nin 

söz konusu maddelerine değinerek yerel yönetimlerin rolünü konumlandırmak 
yerinde olacaktır.  

Sözleşme’nin “Topluluk, Grup ve Bireylerin Katılımı” başlığında yer 
alan 15. maddesinde “her Taraf Devlet, somut olmayan kültürel mirasın 

korunması etkinlikleri çerçevesine, toplulukların, grupların ve gerekli 
durumlarda bu mirası yaratan, sürdüren ve nakleden bireylerin, mümkün olan 
en geniş biçimde katılımlarını sağlamaya ve bunların yönetime etkin olarak 
iştiraklerini gerçekleştirmeye gayret eder” (Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi Madde 15) ifadeleri geçmektedir ve katılım hem 
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koruma ile ilgili etkinliklere hem de mirasın yönetimine katılım şeklinde 
tanımlanmıştır. Sözleşme’nin katılımla ilgili bu yaklaşımının uygulanmasında 

sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerin de önemli bir rolü 
olduğu söylenebilir. Yerel yönetimler topluluk, grup ve bireyler ve hükümetler 
arasında aracı bir rol üstlenerek somut olmayan kültürel mirasın korunmasında 
teşvik edici olabilirler. Katılım, yalnızca mirasın sahipleri olan topluluk, grup 

ve bireyleri kapsamaz aynı zamanda üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil 
toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör gibi çok çeşitli kurum ve 
kuruluşun benzer paydada buluşarak ortak aklı harekete geçirmesidir. Bu 
bakımdan yerel yönetimlerin mirasın sahibi olan ilgili topluluklara ulaşımının 
diğer paydaşlara oranla çok daha hızlı ve etkili olacağını söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda yerel yönetimlerin somut olmayan kültürel mirasın 
korunmasında diğer resmî kuruluşlara oranla avantajlı olduğu ve mirasın 
sahiplerine erişmede ön plana çıktığı söylenebilir. 

Katılım ve yerel yönetimler konusunda Sözleşme’nin ilgili 
maddelerinden bir diğeri de 11/b maddesidir: “2. maddenin 3. fıkrasında 

belirtilen koruma önlemleri arasından, kendi toprağı üzerinde bulunan somut 
olmayan kültürel mirasın çeşitli öğelerini grupların, toplulukların ve ilgili 
Hükûmet dışı kuruluşların katılımıyla, belirleyecek ve tanımlayacaktır” 
(Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Madde 11) 

denilmektedir. Ulusal düzeyde somut olmayan kültürel mirasın korunmasında 
oluşturulacak olan kurullarda yerel yönetimler de aktif roller üstlenebilir. 
Sözleşme’nin 11/b maddesi de bunu doğrulamaktadır. Sözleşme sonrasında 
oluşturulan ve Sözleşme’nin kullanım kılavuzu niteliğinde olan Uygulama 
Yönergesi’nde ise yerel yönetimlerin rollerini belirleyecek daha ayrıntılı 

bilgilere yer verilmiştir. Uygulama Yönergesinin 3. Bölümü “Sözleşme’nin 
Uygulanmasında Katılım” başlığını taşımaktadır. Bu bölüm altında yer alan 
79. madde Sözleşme’nin 11(b) ve 15. maddelerini anımsatarak Taraf 
Devletleri, somut olmayan kültürel mirası yaratan, sürdüren, ileten topluluklar, 
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gruplar ve mümkün olduğunda bireyler ile uzmanlar, uzmanlık merkezleri ve 
araştırma enstitüleri arasında işlevsel ve tamamlayıcı bir iş birliği kurmaya 

teşvik etmektedir. 3. Bölümün 80. maddesinde ise bahsi geçen paydaşlar 
arasında bir danışma organı veya bir koordinasyon mekanizması 
oluşturulmasının özellikle de aşağıdaki konularda teşvik edilmesinden 
bahsedilir:  

a) kendi topraklarında var olan somut olmayan kültürel mirasın farklı 
unsurlarının belirlenmesi ve tanımlanması 

b) envanterlerin hazırlanması 

c) programların, projelerin ve faaliyetlerin detaylandırılması ve 
uygulanması 

d) mevcut Uygulama Yönergesinin 1. Bölümü'nün ilgili paragraflarına 
uygun olarak Listelere kayıt için aday dosyalarının hazırlanması 

e) mevcut Uygulama Yönergesinin 38-40. paragraflarında belirtildiği 
üzere, somut olmayan kültürel miras unsurunun bir listeden çıkarılması 
veya başka bir listeye aktarılması (ICH-Operational Directives-7.GA, 

2018:16-17).  

Sözleşme, Taraf Devletlerden ilgili paydaşlarla bir iş birliği mekanizması 
kurmasını ve somut olmayan kültürel mirasın tespiti ve tanımı, envanter 
oluşturma, koruma proje ve faaliyetlerinin uygulanması, listelere aday 

dosyalarının sunumu gibi konularda ortaklık etmesini beklemektedir. Bu 
anlamda yerel yönetimler de ulusal düzeyde tüm bu süreçlere katılarak aktif 
bir rol oynayabilir. Özellikle de envanter oluşturma, proje ve faaliyetlerin 
yönetimi konusunda yerel yönetimlerin belirleyici olduğunu söylemek 
mümkündür. Yerel yönetimler Sözleşme’de ve Uygulama Yönergesi’ndeki 

ilgili maddeleri referans alarak somut olmayan kültürel mirasın korunmasında 
ve bununla ilgili farkındalığın artırılmasında etkin roller üstlenebilir. Ayrıca 
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yerel yönetimler uluslararası iş birlikleri geliştirerek somut olmayan kültürel 
mirasa ilişkin ağlar kurabilir. Bu sayede uluslararası bilgi ve deneyim aktarımı 

gerçekleşebilir. Dünyadaki mevcut yerel yönetim birliklerinin içinde somut 
olmayan kültürel mirasa yönelik ortak çalışma gruplarının oluşturulması yeni 
projelerin yürütülmesini de sağlayacaktır. Bu bakımdan yerel yönetimlerin 
somut olmayan kültürel miras konusundaki uluslararası ortaklıkları sayesinde 

bölgesel listeler oluşturulabilir, bölgesel koruma faaliyetleri yürütülebilir. Bu 
durum ayrıca unsurun “insanlığın” ortak mirası olduğu fikrini de pekiştirmiş 
olacaktır.  

Sözleşme’nin müze, topluluk merkezi gibi oluşumları da toplulukların 
kültürel ifadelerinin kuşaklararası bir aktarım alanı olarak gördüğü ve burada 

yapılan faaliyetlere topluluk, grup ve bireylerin katılımının önemsendiği 
görülmektedir. Uygulama Yönergesi’nin 109. maddesinde benzer kurumların 
rolleri anlatılmış ve bu kurumların yapısına topluluk, grup ve bireylerin 
katılımına değinilmiştir: 

“Araştırma enstitüleri, uzmanlık merkezleri, müzeler, arşivler, 

kütüphaneler, dokümantasyon merkezleri ve benzeri kuruluşlar somut 
olmayan kültürel mirasa ilişkin verilerin toplanmasında, 
belgelenmesinde, arşivlenmesinde ve muhafaza edilmesinde, ayrıca 
önemi hakkında bilgi sağlamada ve arttırmada önemli bir rol 

oynamaktadırlar. Somut olmayan kültürel mirasla ilgili farkındalık 
arttırıcı işlevlerini geliştirmek için, bu kurumlar aşağıdakilere teşvik 
edilir: 

(a) miraslarına ilişkin sergiler, konferanslar, seminerler, tartışmalar ve 
eğitimler düzenlerken, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını ve 

uygulayıcıları dâhil etmek;  
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(b) somut olmayan kültürel mirasın sürekli gelişen yaşayan bir miras 
biçimi olarak sunulması için katılımcı yaklaşımlar getirmek ve 

geliştirmek;  

(c) somut olmayan kültürel mirası korumak için gerekli olan bilgi ve 
becerilerin, onunla ilişkilendirilen nesnelerden ziyade sürekli olarak 
yeniden kazanılması ve aktarılmasına odaklanmak;  

(d) somut olmayan kültürel mirasın anlamını ve değerini bildirmek için 
uygun olduğunda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak;  

(e) uygulayıcıları ve taşıyıcıları yönetime dâhil etmek, yerel kalkınma 
için katılımcı sistemler yerleştirmek” (ICH-Operational Directives-
7.GA, 2018:22). 

İlgili maddede geçen kuruluşlar arasına yerel yönetimleri de eklemek gerekir. 
Ayrıca yerel yönetimlerin uygulama aşamasında müze, arşiv ve 
dokümantasyon merkezi gibi doğrudan somut olmayan kültürel mirasla ilgili 
kuruluşları kurabildiği düşünüldüğünde 109. Maddenin yerel yönetimler 
kapsamında yorumlanmasının daha doğru olacağı görülebilir.  Söz konusu 

kuruluşların birer aktarım mekânı olduğunu kabul eden Sözleşme mirasın 
yaşaması için katılımcı yaklaşımlar geliştirmeyi ve uygulayıcılar ile 
taşıyıcıların da bu süreçlere dâhil olması konusunda ilgili tarafları teşvik 
etmektedir.  

 Somut olmayan kültürel miras ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirmek de mümkündür. 
1970’lerden itibaren BM çevrelerinde sürdürülebilir kalkınma meselesi 
gündeme gelmiş ve çeşitli bildiri ve deklarasyonlarla sürece dikkat çekilmeye 
çalışılmıştır. 2000’li yıllarda ise BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ilan edilmiş 

ardından 2015 yılında 17 hedeften oluşan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
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Amaçları açıklanmıştır.14 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları aynı 
zamanda kültürle ve dolayısıyla somut olmayan kültürel mirasla ilişkilidir. 

2003 Sözleşmesi de sürdürülebilir kalkınma amaçları ve somut olmayan 
kültürel miras ilişkisini çeşitli maddelerinde atıf yapar. Sözleşme’nin tanımlar 
kısmında “işbu Sözleşme bağlamında, sadece, uluslararası insan hakları 
belgeleri esaslarına uyan ve toplulukların, grupların ve bireylerin karşılıklı 

saygı gereklerine ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olan somut 
olmayan kültürel miras göz önünde tutulacaktır” (Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi/Tanımlar) denilmektedir. Ayrıca Uygulama 
Yönergesi’nin 6. Bölümü “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve 
Ulusal Düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma” başlığını taşımaktadır. Bu başlıkta 

özellikle 171. maddede Taraf Devletlerin kalkınma plan, program ve 
projelerinde topluluk katılımını sağlamaları beklenmektedir (ICH-Operational 
Directives-7.GA, 2018:22). Yerel kültürel değerlerin kalkınmanın bir aracı 
hâline gelmesinde ve bunun doğrudan faydalanıcılarının kültürel mirası 
yaşatan topluluk, grup ve bireyler olmasında yerel yönetimlerin önemli 

işlevleri olabilir. Özellikle de kentsel imgeleri ön plana çıkarak ve ilgili 
topluluğun katılımı ile üretilecek projeler sayesinde sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına ulaşılabilir.  

 Yerel yönetimler ve somut olmayan kültürel miras konusunda 

politikalar üretilebilecek alanlardan biri de UNESCO’nun diğer 
programlarıdır. Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC) ve Yaratıcı Şehirler 
Ağı (Creative Cities Network) bu programlara örnektir.15 UNESCO Türkiye 
Millî Komisyonu internet sitesine göre Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler 
tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri 

sektörü tercihlerine göre seçilebilecek yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. 
Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi 

                                                             
14 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için bkz. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
15 Bu programlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.unesco.org.tr 
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ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda, Türkiye’den Gaziantep 
– Gastronomi (2015), Hatay – Gastronomi (2017), İstanbul – Tasarım (2017), 

Kütahya – Zanaat ve Halk Sanatları (2017), Afyonkarahisar – Gastronomi 
(2019), Kırşehir – Müzik (2019) alanlarında bu ağa dahildir. Bu programlara 
dahil olabilmek için çeşitli şartlar bulunmaktadır ve bu şartları sağlayarak 
başvuru sürecini yürütmek ise yerel yönetimlerin ilgi alanındadır. Somut 

olmayan kültürel miras konusunda doğrudan yerel yönetimleri ilgilendiren bu 
ağ ve programlar sayesinde yerel yönetimler kent imgelerini ön plana 
çıkararak korumaya yönelik farkındalıklar ve yeni projeler üretebilirler.  

Somut olmayan kültürel mirasın korunması farklı boyutları ile pek 
çok paydaşı ilgilendirmektedir. Katılım; sürdürülebilir kalkınma amaçları, 

turizm, müzecilik, farklı UNESCO program ve ağları çok çeşitli yönden somut 
olmayan kültürel mirası ilgilendirmektedir. Yerel yönetimler ise tüm bu 
çeşitlilik içinde kilit roller üstlenebilir. Genelde kültürel miras özelde ise 
somut olmayan kültürel miras konusunda yerel yönetimlerin gerçekleştireceği 
tüm faaliyetler hem mirasın korunmasına hem ilgili topluluk, grup ve bireyin 

bu mirasa sahip çıkmasına hem de yerel yönetimlerin yeni projeler ve iş 
birlikleri geliştirmesine aracı olmaktadır. Yerel yönetimlerin UNESCO 
programları ve özellikle 2003 Sözleşmesi farkındalığı ile hâlihazırda yürüttüğü 
proje ve programları güncellemeleri, konuyla ilgili devam eden projelerini 

UNESCO idealleri ile ilişkilendirmeleri son derece önemlidir.  

5. YEREL YÖNETİMLERİN KORUMA UYGULAMALARI 

Yerel yönetimler, halka yakınlıkları nedeniyle, çok sayıda insanı 
yönlendirebilme olanağına sahip olduklarından, koruma kültürünün 
geliştirilmesinde önemli roller üstlenmektedirler (Madran, Özgönül, 2011, 

141). Bu nedenle, başta vali, belediye başkanı ve kaymakamlar olmak üzere, 
tüm ilgili alt birim yöneticileri ile karar verme mekanizmasında çalışan 
uzmanların çağdaş koruma yaklaşımları hakkında doğru bilgilerle donatılması 
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gereklidir. Korumaya duyarlı yerel yöneticilerin yönetimde olması, halkın 
koruma bilincinin artmasını da sağlayarak, koruma çalışmalarına halkın 

katılımını da kolaylaştırmaktadır.  

Yerel yönetimlerin yaptığı koruma uygulamalarındaki sorunlar, kültürel 
mirasın somut ve somut olmayan unsurlarının bütüncül anlayışla ele 
alınamamasından kaynaklanmaktadır. Bu kitap kapsamında, yerel 

yönetimlerce gerçekleştirilen koruma uygulamaları, bütüncül koruma 
yaklaşımı ve somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik 
yaklaşımları açısından değerlendirilecektir. Koruma uygulamalarının 
değerlendirilmesinde, yapı ve çevre ölçeğinde, koruma süreci öncesi ve 
sonrasında somut ve somut olmayan kültürel miras etkileşimleri ve değişim 

süreçleri ile ortaya çıkan farklı etkileşimleri incelenerek, bütüncül koruma 
açısından olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulacaktır. Yapılan 
uygulamalardaki farklı yaklaşımların anlaşılması hem yapı ve hem de çevre 
ölçeğinde değerlendirmeler yapılabilmesi için, yerel yönetimler tarafından 
gerçekleştirilen tek yapı restorasyonu ve tarihi çevre koruma çalışmaları 

değerlendirilecektir 

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği Hacı Bayram-ı 
Veli Camisi ve Augustus Tapınağı Çevre Düzenleme Projesi, Altındağ 
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ürgüp 

Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve 
Canlandırma Projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen Cumalıkızık Koruma Projesi değerlendirilecektir.  
Ayrıca yerel yönetimlerin somut olmayan kültürel mirasın korunmasına 
yönelik yaptıkları uygulamalarda, ayrı bir bölümde değerlendirilecektir. 

Uygulamalar, kültürel mirasın bütüncül koruma yaklaşımı açısından olumlu 
ve olumsuz yönleriyle değerlendirilerek, eksikliklerin giderilmesine yönelik 
bütüncül yaklaşıma uygun öneriler ortaya konulacaktır. 
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Resim 4. Yerel Yönetimlerin Koruma Uygulamalarının Bütüncül 
Koruma Açısından Değerlendirilmesi 
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5.1 Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları | Restorasyonlar  

Özgün işlevini çağdaş yaşam koşullarında sürdüremeyen tarihi yapıların 

yeniden işlevlendirilmeleri korunmaları açısından bir zorunluluktur. Yeniden 
işlevlendirme projeleri, tarihi binaların somut ve somut olmayan kültürel miras 
unsuru olarak taşıdıkları değerleri korumayı ve özgün mimari bütünlüklerini 
yeni nesillere aktarmayı amaçlamaktadır (Feilden ve Jokilehto: 1993). 

Yeniden kullanım süreci, tarihi yapının korunma gerekçelerini de oluşturan, 
yapısal sistemi, değerleri ile mimari önemleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Tarihi 
yapıların yeniden işlevlendirme ve tasarım süreci içinde, somut ve somut 
olmayan kültürel miras olarak değerlerinin anlaşılması ve bütüncül olarak 
korunabilmesi için üzerinde düşünülmesi gereken beş temel husus, “tarihi 

yapıların sergilenmesi, strüktürel sistem, yeni eklerin niteliği, yapının anlamı 
ve yeni işlevin gereklilikleri”dir (Karakul, 2018). Somut olmayan miras 
unsuru olarak, tarihi yapıların mimari bütünlükleri ve yapısal sistemlerine 
uygun işlev seçilmesi ve yeni mekânsal ve kütle eklerinin özgün yapıya duyarlı 
tasarlanması gereklidir. Somut olmayan kültürel miras unsurları olarak, tarihi 

yapının anlam ve değerleri ile özgün işlevinin anlaşılması ve sürdürülmesine 
yönelik uygulamaların yapılması gereklidir. 

Çalışma kapsamında ortaya konulan bütüncül koruma anlayışı içinde “özgün 
etkileşimlerin olabildiğince korunması ve sürdürülebilmesi” fikrinden yola 

çıkılarak, tarihi yapı restorasyon uygulamaları kapsamında, yapıyla ilgili 
kaybolan somut olmayan kültürel miras unsurlarına ilişkin bilgilerin, farklı 
araçlar kullanılarak ve teknolojinin sağladığı olanaklarla ziyaretçilere 
aktarılması önem taşımaktadır. 

5.1.1 Ulucanlar Cezaevi Müzesi | Altındağ Belediyesi 

Ulucanlar Cezaevi, Ulus tarihi kent merkezinin yanında, Ankara Kalesi’nin 
doğusunda bulunan bir tepe üzerinde yer almaktadır. Cezaevi, 1925 yılında, 
mahkûmların ıslahına yardımcı olabileceği düşünülerek etrafında tarla ve 
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sürülebilecek alanlar olan, daha önceden mezarlık olduğu bilinen boş bir 
arazide inşa edilmiştir16. Yapı, ilk olarak Cebeci Tevkifhanesi olarak 

adlandırılmış, sırasıyla Cebeci Umumi Hapishanesi, Ankara Merkez Cezaevi 
ve sonunda Ulucanlar Cezaevi adlarını almıştır. 81 yıl boyunca cezaevi olarak 
kullanılan yapı, 2006 yılında Sincan Cezaevi’ne aktarılarak kapatılmıştır.   

20 Nisan 2007 tarihinde, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Yapı Kompleksi, 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2301 sayılı 
kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir. 12 Şubat 2008 
tarihinde, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Altındağ Belediyesi’ne, müze ve 
film stüdyosu olarak, kalan kısmının ise sosyal ve kültürel amaçlara hizmet 
edilerek kullanılması kaydıyla tahsis edilmiştir. Daha sonra Koruma 

Kurulu’nun 3142 sayılı kararına göre, sonradan yapıldığı düşünülen ek 
yapılardan jandarma yapıları, “özgün doku ve karakteri açığa çıkarmak üzere” 
Altındağ Belediyesi’nce yıkılmıştır. 2011 yılının haziran ayında, Altındağ 
Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan yapı, müze ve kültür sanat 
merkezi olarak işlevlendirilerek, Ulucanlar Cezaevi Müzesi olarak ziyarete 

açılmıştır. 

Ulucanlar Cezaevi Yerleşkesi’ndeki yapıların çoğu, İdari Yapı, Revir Yapısı, 
Hamam, 1-6. Koğuşlar ve avluları, Müşadiye yapısının zemin katı, 9-10 
numaralı koğuşların I. Ulusal Mimarlık Dönemi üslubuna uygun olarak inşa 

edildiği görülmektedir17. Yerleşkedeki yapılar, dönemin özellikleri olan, sivri 
veya basık kemerli söveli açıklıkları içeren ritmik cephe düzeni ve simetrik 
plan düzeni, çıtalı tavanlı geniş ahşap saçaklar ve tuğla-kaba yonu taş almaşık 
duvar tekniği gibi öğeler içermektedir. 

Ulucanlar Cezaevi’nde 81 yıl boyunca farklı yıllarda, düşünceleri yüzünden 

hapse girmiş pek çok gazeteci, yazar, şair, siyasetçi bulunmaktadır. Bunlar 

                                                             
16 Detaylı bilgi için Bkz. https://www.ulucanlarcezaevimuzesi.com.tr/tarihce/ 
17 Yapıyla ilgili bilgiler, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Arşivi’nden 
alınmıştır. 
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arasında, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin 
Korkmazgil, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Beyhan Cenkçi, Adnan Cemgil, 

Cüneyt Arcayürek, Fakir Baykurt, Metin Toker, Bülent Ecevit, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin 
İnan, Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan sayılabilir. 
Toplum tarafından değer verilen pek çok kişinin cezaevinde kalması, yapının 

kent belleğinde önemli bir yeri olmasının ve anı değeri taşımasının da 
gerekçesini oluşturmaktadır. 

Müzede düşünceleri yüzünden hapse girmiş gazeteci, yazar, şair, siyasetçi gibi 
kişilerin ayrıntılı bilgileri, ailelerinden temin edilmiş özel eşyaları ve 
cezaevinde iken çekilmiş fotoğraflarının sergilendiği avlular bulunmaktadır. 

Cezaevindeki yaşam koşullarına göre düzenlenen koğuşlarda, yaşanılan farklı 
dönemleri anlatacak farklı malzeme ve araçlar kullanılarak hem somut hem de 
somut olmayan unsurlarına ilişkin doğru bilgilerin verilmesi sağlanmıştır. 
Ziyaretçilere cezaevinin kullanıldığı farklı dönemlerdeki yaşamın 
anlatılabilmesi için, mahkumların bal mumu heykelleri ve eşyaları 

sergilenmekte, ayrıca dijital ekranlar kullanılarak, cezaevinin geçmişini 
anlatan bir belgesel yayınlanmaktadır. Bu sayede, yapının somut miras olarak 
korunması ve sergilenmesi yanında, somut olmayan kültürel miras unsuru 
olarak öneminin ve kent belleğindeki yeri ile anı değerinin de korunması ve 

yeni nesillere aktarımı sağlanabilmektedir. 
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Resim 5. Ulucanlar Cezaevi (Kaynak: Ankara İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü) 

Restorasyon Süreci 

Yapının uzun yıllar boyunca kullanılması, mekânsal ve mimari eleman 
ölçeğinde değişiklikler yapılmasına rağmen, fiziksel olarak korunmasını 
sağlamıştır. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu arşivinden 

alınan bilgilere göre, 2000 yılında yapılan onarımlar sırasında, farklı yapım 
sisteminden daha önce eklendiği anlaşılan 12. Koğuş yapısı üç eşit koğuş 
mekanına bölünerek avluların eklendiği düzenlemeler yapılmıştır.  

Yapının müze kısmı ziyaretçilere cezaevi tarihini anlatırken, kültür ve sanat 
merkezi olarak kurgulanan yarı açık cezaevi kısmı, farklı organizasyonlar için 

kullanılabilecek 6 salon ile, cam, tezhip, ahşap oymacılık, ebru, minyatür, keçe 
ve mozaik gibi geleneksel zanaat ustalarına ayrılmış 30 atölye içermektedir. 
Bu atölyeler, somut olmayan kültürel miras unsuru olarak geleneksel el 
sanatlarının korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda önemli 

uygulamalardır. 
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Cezaevinin restorasyonu ve müze olarak yeniden işlevlendirilmesi, mimari ve 
fiziki özelliklerinin korunması yanında, somut olmayan kültürel miras olarak 

taşıdığı değerleri de ortaya çıkaran bir koruma uygulamasıdır. Yapının işlevi, 
kullanımı ve o dönem ve günümüz için taşıdığı anlamlar gibi somut olmayan 
değerleri de fiziki ve mekânsal özellikleriyle birlikte korunmaya çalışılmıştır. 
Müzeye dönüştürülen yapıda taşıyıcı sisteme uygun mekânsal düzenlemeler 

yapılarak, özgün mekân algısı sürdürülmüştür. Müze işlevi, yapının somut ve 
somut olmayan kültürel mirasının birlikte korunmasını kolaylaştırmıştır. 

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından, iyi müzecilik 
örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında örnek 
olmalarını sağlamak ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş 

müzeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla, ilk kez 2016 yılında 
düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda “Yaşam Kültürü Müzeleri” 
kategorisinde ödüle layık görülmüştür18. 

Resim 6. Cezaevinde kalan mahkumların balmumu heykelleri (Kaynak: 
Ankara İl Kültür Turizm Müdürlüğü) 

                                                             
18 Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması Kitabı, 2020, Tarihi Kentler Birliği, 
İstanbul. 
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5.2 Çevre Ölçeğinde Koruma Uygulamaları 

Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği ve katkıda bulunduğu çevre ölçeğinde 

koruma uygulamaları arasında, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, koruma 
amaçlı imar planları, kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile alan yönetim 
planları sayılabilir. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi çevre koruma 
uygulamalarıyla ilgili en önemli sorun, bütüncül koruma yaklaşımlarına dayalı 

uygulamaların gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır.  Daha önce de 
değinildiği gibi, uygulamaların çoğunda fiziki koruma anlayışları öne 
çıkmakta, sınırlı sayıdaki somut olmayan miras unsurlarının korunmasına 
yönelik çalışmalar ise özgün bağlamları ve fiziksel çevrelerinin dışında 
yapılmaktadır. Yukarda ayrıntılarıyla açıklanan bütüncül koruma yaklaşımına 

göre, tarihi çevrelerin oluşum ve değişim sürecinde sürekli etkileşim halindeki 
somut ve somut olmayan miras unsurlarının özgün ilişkilerinin olabildiğince 
sürdürülmesi koruma çalışmalarında dikkate alınması gereken en önemli 
husustur. 

5.2.1 Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma 

Projesi | Ürgüp Belediyesi 

Ürgüp merkezinde, Esbelli Kayası’nın kuzeydoğu yamacına kurulmuş olan 
Kayakapı Mahallesi, geçmişte Ürgüp’ün ileri gelen ailelerinin yaşadığı bir 

yerleşim yeridir19. Kayakapı Mahallesi, 1969 yılında, kaya düşmesi ve kaya 

oyma mekanlardaki çökme tehlikesi gerekçesiyle, afet bölgesi ilan edilmiştir. 
1984 yılında, mahalle nüfusunun çoğu, şehrin ortasından geçen Damsa 
Çayı'nın doğu yakasında kurulan, Afet Evleri bölgesine yerleştirilmiştir 
(Kabaoğlu, Yıldırım, 2006, 61). Bu tarihten sonra Kayakapı Mahallesi, kendi 
haline bırakılmış yapılarıyla, 2000 yılından itibaren başlayacak koruma 

sürecine kadar, bozulma sürecine terk edilmiştir. Alanla ilgili koruma süreci 
başlamadan önce, Kayakapı Mahallesi, kullanılmayan taş oyma ve yığma 

                                                             
19 Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi Bülteni, Sayı:1, 2012. 
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yapılardan oluşan dokusuyla, somut ve somut olmayan kültürel miras 
etkileşimlerinin tamamen koptuğu, bu kopuşun ve terk edilmişliğin bozulma 

sürecini hızlandırdığı yapılardan oluşmaktaydı.  

Alan, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Göreme 
Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları'nın20 sınırları içinde yer 
almaktadır. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Miras 

Alanı, farklı statülere sahip olmasının yanı sıra çok parçalı ve birden fazla idari 
birimin sınırları içinde yer almaktadır. Dünya Miras Alan yönetiminden 
sorumlu kurumlar ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilikler (Nevşehir, Kayseri, Niğde, 
Aksaray), Belediyelerdir. 

 

Resim 7. Koruma Çalışmalarından Önce Kayakapı Mahallesi’nin 
Görünümü (Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi) 

                                                             
20 Dünya Miras Alanları listesinde bulunan, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanı, İç 
Anadolu Bölgesi’nde Nevşehir il sınırları içinde yer almaktadır. Genel olarak Göreme Milli Parkı 
ve Kayalık Alanları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer altı Şehirleri ile Soğanlı Yerleşmesi yerleşim 
alanını kapsar iken Karain Köyündeki peribacalarına oyma güvercinlikler, Karlık Köyü’ndeki 
Karlık Kilise ile Yeşilöz Köyündeki St.Teheodoro Kilise’si Dünya Miras Alanı olarak 
tanımlanmıştır (Coşkun, Karakul, 2016).        
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Kayakapı Mahallesi’nin koruma süreci, 2002 yılında Ürgüp Belediyesi’nin; 
alanı, turizme kazandırmak amacıyla Eski Kapadokya A.Ş. adlı şirkete 49 

yıllığına kiralaması ve yap- işlet-devret modelinin uygulanmasının 
kararlaştırılmasıyla başlamıştır. Proje yönetiminden sorumlu firma olarak 
KABA| Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme – Mimarlık Ltd’yle 
anlaşılmıştır. Kayakapı Koruma Projesi bülteninde, proje alanının yaklaşık 27 

hektar (270 dönüm) olan ve yaklaşık 212 parseli içerdiği belirtilmektedir. Bu 
parsellerin çoğu, yoğun olarak yapılaşmış kentsel dokudan oluşmaktadır. 
Kayakapı mahallesi içerisinde, toplam 1215 adet kaya dam, yığma taş evler ve 
harabe durumunda yapılar bulunmaktadır. Proje alanı içerisinde ayrıca T.C 
Kültür ve Turizm Bakanlığı – Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunca belirlenip tescillenmiş; aralarında kaya oyma kiliseler, camiler, 
çeşmeler ve hamamın da olduğu yaklaşık 20 adet yapı da bulunmaktadır. 

   

   

Resim 8. Kayakapı Bültenleri (Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi) 
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Koruma projesinin amacı, proje müellifi tarafından, alanın “tarihi yapıları, 
kentsel dokusu ve doğal alanlarıyla birlikte bir “çevre mirası” olarak 

korunması ve “kültür turizmi ağırlıklı islevlerle canlandırılması” olarak 
belirtilmektedir (Kabaoğlu, Yıldırım, 2006, 61). Projenin amacı, “kültürel ve 
doğal değerlerin korunması ile birlikte alanda uluslararası standartlarda bir 
turizm yatırımı gerçekleştirmek” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca projenin 

amaçları arasında, “eski konut dokusunda konaklama imkanları yaratılması, 
aynı zamanda Kayakapı'nın soyut kültürel mirası'nı olusturan, geçmis mahalle 
yasantısına özgü geleneklerin, özgününe sadık fakat yaratıcı yorumlarla 
canlandırılarak ziyaretçilere tanıtılması” da belirtilmektedir. Proje 
kapsamında hazırlanan bültenlerde, “Konaklama Alanı, Günübirlik Alan ve 

Organik Tarım Alanı” olarak çalışmaların yürütüleceği üç ana bölüm 
tanımlanmaktadır21. Konaklama Alanı, turizm amaçlı kullanılacak, her türlü 
lükse ve konfora sahip müstakil konak ve odalar olarak tanımlanmaktadır. 
Günübirlik Alanda, günübirlik kullanım için halkın ziyaretine açılacak olan, 2 
camii, 1 Kaya Kilise, 1 tarihi hamam, 8 çeşme ve Aziz Yuhannes Evi (House 

of St. John the Russian – Esat Ağa Konağı)’nin restorasyonunun yapılacağı 
belirtilmektedir. Ayrıca, yöreye özgü sanatlarla ilgili bir çarşı oluşturularak, 
ustaların uygulamasına olanak sağlanacağı belirtilmektedir. Mahallenin alt 
kısmında ise Organik Tarım Alanı oluşturulacağı belirtilmektedir. 

                                                             
21 Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi Bülteni, Sayı:1, 2012. 
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Resim 9. Kaya Kilise (Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi) 
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Resim 10. Kaya Kilise’de onarım uygulamaları (Kaynak: KA-BA Mimarlık 

Arşivi) 

 

Resim 11. Kaya Kilise’nin onarım sonrası görünümü (Kaynak: KA-BA Mimarlık 

Arşivi) 
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Resim 12. Kayakapı Mahallesinin Koruma Uygulaması Sonrası Görünümü 

(Kayakapı Arşivi) 

 

Resim 13. Kayakapı’da geleneksel konutların restorasyon sonrası görünümü 

(Kaynak: Kayakapı Arşivi) 
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Koruma Süreci 

Kayakapı Mahallesi, koruma süreciyle birlikte turizm amaçlı kullanılması 

planlanmış, alana konaklamalı ve günübirlik kullanımlar getirilmiştir. Koruma 
süreciyle birlikte, “geçmişte yaşayanların sürdürdüğü geleneklerinde 
canlandırılması” amaçlanmışsa da bu canlandırmanın, somut olmayan kültürel 
mirasın özgün olmayan bir bağlamda, turizm amaçlı uygulanmasına yol 

açabileceği için folklorizasyona dönüşebileceği öngörülebilir. Bu durum, 
somut olmayan kültürel mirasın uygulama sürecine dair belgeleme çalışmaları 
açısından olumlu görülse bile, çalışma kapsamında kuramsal ilkeleri 
vurgulanan bütüncül koruma yaklaşımı açısından istenen bir durum değildir. 
Proje kapsamında planlanan bu amaçların birçoğu, uygulamaya 

dönüştürülememiştir.  Turizm amaçlı kullanıma açılan Kayakapı Mahallesi, 
yalnızca varlıklı turistlere hizmet vermekte, bu nedenle, yalnızca yapıların 
korunduğu bir alan olarak görülmektedir. Amaçlandığı gibi, yaşam kültürü ve 
geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin herhangi bir uygulama yapılmamış, özgün 
yaşam biçimi ve geleneklerin bilgisi de restorasyonu tamamlanan yapılarda 

yeterince anlatılamamıştır. Bütüncül korumaya aykırı olarak, yalnızca somut 
miras unsurları olarak yapılar korunmuştur. 

Projenin amaçları içinde belirtilmesine rağmen, yapılan uygulamalarda, el 
sanatlarıyla ilgili herhangi bir uygulama yapılmadığı, ayrıca konut dışındaki 

restorasyon projelerinin bazılarının tamamlanmadığı da tespit edilmiştir. 
Yalnızca Kaya Kilise’nin ve hamamın restorasyonu KA-BA Mimarlık 
tarafından tamamlanmıştır. Proje yönetiminden sorumlu mimarlık firmasından 
alınan bilgilere göre, projenin başlangıcında işi yürüten yapımcı firma Eski 
Kapadokya A.Ş.nin iflas etmesinden sonra, 2011 yılında Kayakapı A.Ş. ve 

Dinler Turizm A.Ş. işi devralana kadar proje bir süre durmuş, ardından da 
proje yönetiminden sorumlu mimarlık firması devre dışı bırakılarak, projenin 
tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılmış, bu kapsamda projenin 
amaçlarıyla örtüşmeyen birtakım uygulamalar da yapılmıştır. 
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Kayakapı Mahallesi’nde özgününde konut olarak kullanılan yapılar, 
restorasyon sürecinde konaklama, restoran, hamam gibi turistik işlevlere 

hizmet vermek üzere düzenlenmiştir. Bu durum, yapılarda mekânsal ve 
mimari eleman ölçeğinde değişiklikler yapılmasını gerektirmiş bunun yanı 
sıra, turizm amaçlı kullanımları dolayısıyla, havuz, hamam, restoran 
işlevlerinin gerektirdiği yeni donatı ve mimari elemanların eklenmesini de 

zorunlu kılmıştır.  

Restorasyon uygulamalarındaki temel sorun; yapı ve yerleşimin, turistler için 
fiziksel ve “özgün” görünümlü bir dekor oluşturmak üzere kullanılması, 
amaçlandığı gibi geleneksel hayatla herhangi bir ilişkisinin kalmamış 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, bu çalışma kapsamında önemi 

vurgulanan bütüncül koruma anlayışına tamamen aykırıdır. 

 

Resim 14.  Kayakapı Mahallesi’nin restorasyon sonrası görünüşü (Kaynak: 

Kayakapı Arşivi) 
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5.2.2 Cumalıkızık Koruma Projesi | Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Yıldırım Belediyesi 

Cumalıkızık, Bursa'nın doğusunda, Bursa-Ankara karayolunun 12. km'sinde 
Uludağ’ın eteklerinde yer alan bir erken Osmanlı köyüdür. Bu köy, diğer 
birkaç köy ile birlikte, Osmanlıların Bursa'yı fethinden kısa bir süre önce 
kurulmuş, diğer köylerle birlikte, fetih sürecinde devlet için gerekli olan 

lojistik destek ve insan gücünü büyük ölçüde sağlamıştır (Dostoğlu, 2016, 
331). Bursa'daki Kızık Köyleri'nden biri olan Cumalıkızık, sosyal ve fiziksel 
özellikleriyle özgün bir şekilde günümüze kadar korunmuştur.  Tarihi 
kayıtlarda eski bir Osmanlı vakıf köyü olarak tanımlanan Cumalıkızık Köyü, 
Bursa’nın ilk Osmanlı başkenti olduğu dönemde oluşturulan beş merkez 

(erken Osmanlı dönemindeki ticaret merkezi ve Sultan Külliyeleri) Hanlar 
Bölgesi, Sultan Külliyeleri’yle birlikte, UNESCO Dünya Miras Alanı olarak 
tanımlanan seri bileşenlerden biridir (Dostoğlu, 2016, 317). 

1300 yıllarında Oğuz Boylarından “Kızık Boyu” tarafından kurulmuştur. 
Günümüzde özgün dokusuyla yaşayan en önemli Kızık Köyü olan 

Cumalıkızık; Osmanlı Dönemi kırsal mimarisinin önemli bir örneği olarak 
yerleşim dokusunu ve geleneksel yaşam biçimini korumaktadır22. Cumalıkızık 
Köyü’nün yer aldığı kentsel sit alanında bulunan 270 dolayındaki evin 
%60’ında halen oturulmakta olup, 176 adet sivil mimarlık örneği yapı, 5 adet 

anıtsal yapı (Cami, Hamam, Mezarlık, Mezar, Çeşme) ve 3 adet doğal anıt 
(ağaç) olmak üzere toplam 184 adet tescil kaydı bulunmaktadır. Köyde 
bulunan kamusal yapılar, 300 yıllık Cumalıkızık Camisi, caminin bitişiğindeki 
Zekiye Hatun Çeşmesi ve hamamdır.  

                                                             
22 Taş, N.P., 3. Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü-Cumalıkızık, Cumalıkızık Koruma Raporu, 
Yıldırım Belediyesi. 
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İki ya da üç katlı geleneksel konutlar, bitişik nizam şeklinde, sadece insanların 
ve at arabalarının geçmesine izin veren dar sokakların iki yanında yer 

almaktadır. Evlerin zemin katları, kireç ve topraktan oluşan bir harç 
kullanılarak örülen yerel taşlarla, ikinci ve üçüncü katları ise kerpiç veya 
ahşapla inşa edilmiştir. Çatılar ise kiremit kaplı, ahşap oturtma çatılardan 
oluşmaktadır. Köy, 700 yıllık tarihiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en iyi 

şekilde korunmuş kırsal mimari örneklerinden biridir. 

 

Resim 15. Cumalıkızık’ta sokak görünüşü 

(Kaynak:https://www.yildirim.bel.tr/)  
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Resim 16.  Cumalıkızık’ta meydanda yöresel ürün pazarı (Kaynak: 

https://www.yildirim.bel.tr/ ) 

Köyde koruma süreci başlamadan önce, geleneksel konutlarda yaşamın 
sürekliliği, köyün somut ve somut olmayan mirasının birlikte bütünlük içinde 
korunmasını sağlamıştır. Değişen yaşam biçimleri, kültürel pratiklerin 
uygulanmasında değişikliklere yol açsa da bu durum, küçük ölçekte mekânsal 

ve mimari eleman değişiklikler dışında, tarihi çevrenin özgün bütünlüğünü 
bozacak ölçüde bir değişime yol açmamış, bu durum geleneksel mimari ve 
kültürel pratik ve anlatımların sürekliliğini sağlamıştır. Köyde bulunan ahşap 
karkas sistemiyle inşa edilen geleneksel konutlar, yaşayanlar tarafından sürekli 

bakım ve onarım gördüğünden, özgünlüklerini günümüze kadar 
korumuşlardır. Onarım ve inşa için gerekli olan ahşap malzeme köyün yakın 
çevresinden kolaylıkla temin edilebilmektedir.  

Koruma sürecinin başlamasıyla birlikte, hazırlanan Cumalıkızık Köyü Kentsel 
ve Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı; Bursa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunca 24.10.1993 gün ve 3503 sayılı karar alınarak 
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Yıldırım Belediye Meclisi tarafından 15.02.1994 gün ve 21 sayılı karar ile 
uygun görülmüştür. Koruma amaçlı imar planı Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca 18.03.1994 gün ve 16031021/0191 sayı ile onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. Koruma planı kapsamında, Köy yerleşik alanı (Kentsel Sit 
Alanı ve Kentsel Sit Etkileşim Alanı) dışındaki 1. Derece Doğal Sit Alanında 
yapılaşma yasaklanmıştır. Doğal sitlerle çevrili olan ve kentsel sit alanı 

içerinde bulunan köyde yeni yapılaşmaya izin verilmemektedir.  

Cumalıkızık’ la ilgili koruma çalışmalarının, ''3.Bin Yılda Yaşayan 
Cumalıkızık Osmanlı Köyü – Cumalıkızık'' adı altında sürdürülmesi için, 
Yıldırım Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi' nce 
24/04/2007 tarihinde imzalanan protokol imzalanmıştır23. Protokol 

doğrultusunda; katılımcı kurumlardan uzman kişiler görevlendirilerek bir 
çalışma grubu oluşturulmuş, Fikir Proje Yarışması, Kolokyum ve Sempozyum 
düzenlenmiştir. Bu çalışmalar, "3. Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – 
Cumalıkızık  Fikir Proje Yarışması Kitabı'' kapsamında yayınlanmıştır. 

Çalışmalar kapsamında, Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık’taki yapıların hak 

sahiplerinden proje ve uygulama konularında muvaffakatname alarak, 175 
adet tescilli parselin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, 95 adet 
tescilsiz parselin Cephe Rölöveleri ve Cephe Sağlıklaştırma ihale edilmiştir. 
2010 yılında başlatılan Cumalıkızık Restorasyon ve Cephe Sağlıklaştırma 

projelerinin uygulamaya geçilmesi, proje ortağı Bursa Valiliği‘nin maddi 
desteğiyle sağlanmıştır. Yıldırım Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, 
çalışmalar kapsamında, Cumalıkızık Camii, Cumalıkızık Etnografya Müzesi 
ile Kültür Merkezi Restorasyonu tamamlanmıştır.  

                                                             
23 Taş, N.P., 3. Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü-Cumalıkızık, Cumalıkızık Koruma Raporu, 
Yıldırım Belediyesi. 



 77 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giriş için hazırlık sürecinin başlaması ile 
birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın örgütlediği alan yönetim 

planının hazırlanması sürecinde, belediyeye bağlı Bursa Alan Başkanlığı, 
Aralık 2011’de kurulmuştur. Bursa, Haziran 2014 tarihinde UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girdikten sonra da Alan Başkanlığı, yönetim planının 
uygulanması sürecini yürütmeye devam etmektedir. Yönetim planında, somut 

ve somut olmayan miras unsurlarının birlikte korunmasını amaçlayan bütüncül 
koruma vurgusu öne çıkmaktadır24.  

Koruma süreci kapsamında yapılan restorasyonlarla, turizmin gelişimine 
koşut, sınırlı sayıda geleneksel konut turizme hizmet vermek amacıyla, 
pansiyon ve lokantaya dönüştürülmüştür. Yeniden işlevlendirilen bir diğer 

yapı, Etnoğrafya Müzesi’dir. Köy halkının bağışları ile kurulmuş müzede, köy 
halkı tarafından bağışlanan, 18.- 19. ve 20. yüzyıl’a ait aydınlatma ve ısınma 
araçları, mutfak eşyaları, tarım aletleri, silahlar, teknik malzemeler, av 
malzemeleri ile binek ve taşıma gereçlerinin sergilenmektedir.  Müzenin 
bahçesinde, sundurma ile örtülü kısımda; at arabaları, şaraphane, üzüm 

çiğneme teknesi, dibek taşı, yalak ve sütun başlıkları bulunmaktadır. Müze, 
içerdiği yaşam kültürüne ilişkin araç, gereç ve eşyalarla, köyün somut olmayan 
kültürel mirasının korunması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. 

Köyde yürütülen restorasyon uygulamaları ve imar planı revizyonu ile kentsel 

tasarım projesi hazırlanması konularında yerel yönetim, İ.T.Ü. Uygulama 
Araştırma Merkezi’nin danışmanlığında çalışmaktadır. Bu durum, yapılan 
restorasyonların, çağdaş koruma yaklaşımları çerçevesinde yürütülmesini de 
kolaylaştırmakta ve bütüncül koruma anlayışı içinde geleneksel yapıların çoğu 
özgün işlevini sürdürerek korunmaktadır. 

                                                             
24 Bkz. Bursa (Hanlar Bölgesi & Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı (2013-2018) 
http://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/unesco/yonetim-plani/ 
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Yönetim planı kapsamında, Cumalıkızık’ta köy halkının yüzyıllardır devam 
eden yaşam tarzının somut olmayan kültürel miras olarak korunmasına yönelik 

yaklaşımlar oluşturulmuştur. Cumalıkızık’ta yüzyıllardır sürdürülen kültürel 
pratikler, koruma sürecinden sonra da sürdürülmeye devam etmektedir. 
Örneğin sürdürülen sosyal ve ekonomik pratiklerden, pazar günleri kurulan 
pazarlar halen kurulmaya devam etmektedir. Halkın kış hazırlığı olarak 

sürdürdüğü, erişte ve tarhana üretimi ve reçellerin yapımı devam etmekte ve 
el işleri de yapılarak satılmaktadır.  

Köyün somut olmayan kültürel miras unsurlarının yönetim planı kapsamında 
da koruma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, her yıl Haziran’ın son 
pazar günü Cumalıkızık’a ekonomik katkı sağlaması amacıyla düzenlenen 

Ahududu Şenliği, yöresel özellikleri konu eden festival ve eğlence olması 
açısından gelenekselleşmiştir. Cumalıkızık’ta yetişen geleneksel ve tarımsal 
ürünlerin üretimi de sürdürülmekte ve köy içerisinde ziyaretçilere satışı 
yapılmaktadır. Ayrıca geleneksel evlerin iç avlularında köy kahvaltısı 
yapılabilmekte, kadınların yaptığı gözlemelerin yanı sıra ev baklavası, erişte, 

tarhana, reçel gibi ev ürünleri yapılmakta ve satılmaktadır.  

 

Resim 17. Cumalıkızık’ta Ahududu Şenliği (Kaynak: 

http://www.dergibursa.com.tr/yb-1/) 
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5.2.3 Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Augustus Tapınağı Çevre Düzenleme 
Projesi | Ankara Büyükşehir Belediyesi  

Ulus Tarihi Kent Merkezi içinde yer alan Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve 
Augustus Tapınağı, binlerce yıldır dinsel bir merkez olan bölgede geleneksel 
konut dokusuyla birlikte, günümüze kadar korunarak gelmiştir. Hacı Bayram-
ı Veli Camisi, Hacı Bayram adına, 1427/28 yıllarında inşa edilmiştir (Tuncer, 

2019, 15). Augustus Tapınağı, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nin bitişiğinde yer 
almaktadır. Roma Döneminin önemli yapıtlarından biri olan tapınağın, M.Ö. 
25 yılından sonra inşa edildiği düşünülmektedir. Caminin saçağı, Augustus 
Tapınağı’nın bir duvarı üstüne bindirilerek tapınağı koruma altına almıştır. 
Augustus Tapınağı, Roma Dönemi Ankara’sının görkemli yapılarından biridir. 

Bu iki anıtsal yapı, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
girmiştir. 

Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nin, farklı dönemlerde geçirdiği onarımlar 
sırasında, özgün yapıya ek kütleler de inşa edilmiştir. Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivinden alınan bilgilere göre, 1714 

yılında yapılan onarımlar sırasında, altı kemerli bir geçit kısmı yapıya 
eklenmiş, 1941 yılındaki onarım sırasında ise betonarme yapım tekniğiyle inşa 
edilmiş bir yapı daha eklenmiştir.  Çilehane duvarlarından yapının temellerinin 
özgün yapım sisteminin kerpiç yığma duvar olduğu anlaşılmaktadır. Eski 

fotoğraflardan, yapının ahşap hatıllı tuğla yığma sistemle inşa edildiği, 1941 
yılında yapılan onarımlarda duvarların büyük ölçüde tuğla ve Ankara taşıyla 
kaplandığı anlaşılmaktadır.  

Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında, 2008 yılında başlayan yıkım 
çalışmaları sonrasında, Hacı Bayram-ı Veli Camisi çevresinde 11 hektarlık 

alanda restorasyon çalışmalarına başlanmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 75 yapının restorasyonu tamamlanmıştır (Tuncer, 2019, 97). Bu 
kapsamda, restorasyonların çoğunda, yapılar temelden itibaren yeniden inşa 
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edilmiş olup, bu durum, Venedik Tüzüğü ile ortaya konulan çağdaş koruma 
ilkelerine aykırıdır (Tuncer, 2019, 97). Büyük ölçüde yeniden yapılmış 

yapıların, somut ve somut olmayan miras unsuru olarak taşıdığı değerleri de 
bu süreçte kaybedilmiştir. Yapılar yalnızca “tarihi görünümlü yeni yapıların” 
oluşturduğu bir dekora dönüşmüştür. 

Yenileme çalışmaları kapsamında, cami çevresinde, yeni dükkanlar inşa 

edilmiştir. Ayrıca Kitapçılar Çarşısı yıkılarak, yerine yeni yapılar inşa 
edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde, Kitapçılar 
Çarşısı’ndaki dükkanların, “Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle hazırlandığı”25 
belirtilmekte olup, bu yaklaşımın bütüncül koruma ve korumanın sürekliliği 
açısından yanlış bir yaklaşım olduğu açıktır. Bu dükkanlar, “tarihi 

görünümleriyle”, dönemlerinin çağdaş mimari anlayışına aykırı yapılar olup, 
tarihi merkezin gelenekte var olan somut ve somut olmayan miras 
bütünlüğünün sürdürülmesi anlayışına ve bütüncül koruma yaklaşımına aykırı 
bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca belediyenin sitesinde, “proje kapsamında 
cami meydanı büyütüldüğü ve cenaze namazı kılınan bölgenin yenilenerek 

tarihi revakla süslendiği” belirtilmektedir. Bu yeni betonarme yapılara yapılan 
giydirme cephelerle “tarihi görünüm ve eski yapı imajı” verilmesi, tarihi 
dokunun özgünlüğüne büyük ölçüde zarar vermektedir. Ayrıca, yapılan 
restorasyonlar ve geleneksel görünümlü yeni yapıların cepheleri tamamen 

beyaza boyanmış, bu durum dokunun özgünlüğüne zarar vermektedir. Yeni 
yapılarla, özgünlükten yoksun yeni bir “tarihi doku” oluşturulmuştur. 

                                                             
25 Bkz. Ankara Büyükşehir Belediyesi web sayfası, https://www.ankara.bel.tr/genel-
sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/fen-isleri-dairesi-baskanligi/nsaat-yapim-sube-
mudurlugu/nsaat-kontrol-sefligi/haci-bayram-veli-camii-cevre-duzenleme-ve-dukkanlar-yapim-
si 
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Resim 18. Hacı Bayram-ı Veli Camisi çevresinin hava fotoğrafı (Kaynak: 

https://www.kulturportali.gov.tr/)  

 

Resim 19. Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Augustus Tapınağı (Kaynak: 

https://www.ankara.bel.tr/) 
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Resim 20. Hacı Bayram-ı Veli Cami çevresinde geleneksel konut 

restorasyonları (Kaynak: https://www.ankara.bel.tr/) 

 

  

Resim 21. Hacı Bayram-ı Veli Cami çevresinde geleneksel konut 

restorasyonları (Üst: Restorasyondan önce; Alt: Restorasyondan sonra) 

(Kaynak: https://www.ankara.bel.tr/) 
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Resim 22. Hacı Bayram-ı Veli Cami çevresinde yeni yapılaşma| Kitapçılar 

Çarşısı (Kaynak: https://www.ankara.bel.tr/) 

 

Resim 23.Hacı Bayram-ı Veli Cami çevresinde yeni yapılar (Kaynak: 

https://www.ankara.bel.tr/) 
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5.3 Yerel Yönetimlerin Somut Olmayan Kültürel Miras Koruma 
Uygulamaları  

5.3.1 Yerel Yönetimlerde Katılım ve Somut Olmayan Kültürel Miras  

Bu bölümde Türkiye’den bazı örnekler incelenerek somut olmayan 
kültürel mirasın korunmasında yerel yönetimlerin rolü ortaya konmuştur. 
Somut olmayan kültürel mirasla ilgili yürütülen faaliyetlerin çok çeşitli 

alanlarda belirdiği görülmektedir. Sözleşme’de geçen ve somut olmayan 
kültürel mirasın belirdiği beş alanda da faaliyetlerin olduğu gözlemlenmiştir. 
Sayıca fazla olan proje ve etkinliklerin tamamının detaylıca incelenmesi 
mümkün olmadığı için seçilen bazı örnekler üzerinden gidilmiştir. Ayrıca hem 
somut hem de somut olmayan kültürel mirası barından örneklere yer verilmeye 

özen gösterilmiştir.  

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun işbirliği, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örgün 
ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü ve 

Somut Olmayan Kültürel Miras Derneğinin katkı ve destekleriyle Samsun’un 
19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Kızılırmak 
Deltası’nda “UNESCO Süreci Çerçevesinde Kızılırmak Deltası Sulak Alanı 
ve Kuş Cenneti Etki Alanında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Belirlenmesi 

Projesi” 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Proje, yerel yönetimi iş birliğiyle 
gerçekleşmesi ayrıca hem somut hem de somut olmayan kültürel mirası 
ilgilendiren bir alanda belirmesi bakımından önemlidir.  

Proje kitabının önsözünde bildirildiğine göre Kızılırmak Nehri’nin 
Karadeniz’e döküldüğü Samsun ilinin 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin 

sınırları içerisinde yer alan Kızılırmak Deltası’nın UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne girmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde bölgenin somut olmayan 
kültürel mirasının da araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 8-
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20 Ağustos 2017 tarihleri arasında alan araştırması yapılmıştır. Toplamda 3 
ilçede 22 köye gidilmiştir. Bu köyler, Kuş Cenneti Sulak Alanı’na yakın olan 

ve yörede “delta köyleri” olarak anılan köylerdir. Toplamda 400 kaynak kişi 
ile görüşme yapılırken, alandan elde edilen veriler ise Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde belirtilen beş başlık altında 
toplanmış ve bir katalog olarak yayımlanmıştır:  

a. Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille 
birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar; 

b. Gösteri sanatları; 

c. Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; 

d. Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; 

e. El sanatları geleneği (2020:1-12) 

Kuş Cenneti Deltası’ndaki doğal mirasın gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi için yerel halkın uygulamalarının, anlatımlarının, bilgi ve 
becerilerinin de korunması gerekmektedir. Bu bakımdan bölgenin doğal 
mirasıyla birlikte somut olmayan kültürel mirasını da korumaya yönelik 

çalışmalar yapılması, korumanın sürdürülebilirliği açısından önem 
taşımaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin de hem üniversite hem sivil 
toplum kuruluşu ortaklığı ile bu projeye destek olması Türkiye’deki yerel 
yönetimlerin konuyla ilgili farkındalığı için önemli bir gösterge ve örnektir. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 
oluşturulan listelere aday unsurlar için hazırlanan başvuru formlarında, unsuru 
tanımlarken 1972 Sözleşmesiyle bağlantısının ve öneminin de tanımlanması 
istenmektedir. Benzer bir şekilde 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunmasına Dair Sözleşme’de de 2003 Sözleşmesiyle arasında bağlantı 

kurulması istenmektedir. Bu bakımdan UNESCO’nun kültür alanında beliren 
iki önemli sözleşmesinin bütüncül koruma yaklaşımını desteklediğini 
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söylemek mümkündür. Kuş Cenneti Sulak Alanı’nda yürütülen proje de 
UNESCO’nun bu idealini desteklemektedir. Alan araştırmasından elde edilen 

fotoğrafların da yer aldığı katalog ise bölgede daha sonra somut olmayan 
kültürel mirasla ilgili geliştirilecek diğer projeler için kaynak niteliği 
taşımaktadır.  

Somut ve somut olmayan kültürel mirası ilgilendiren ve örnek olacak 

projelerden biri de Ankara Hamamönü semtinde Altındağ Belediyesi, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle 
gerçekleştirilen “Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Projesi”dir. 
Hamamönü ve yakın çevresinde bulunan Samanpazarı, Ulucanlar, Ulus, Hacı 
Bayram Veli Cami, Ankara Kalesi gibi tarihi kent merkezleri önemli kentsel 

kültürel miras alanlarıdır. Hem kentin mimari dokusunu örneklendirmekte 
hem de somut olmayan kültürel mirasın örneklerini sunmaktadır. Altındağ 
Belediyesi’nin 2007 yılındaki Faaliyet Raporu’na göre Hamamönü bölgesinde 
restorasyon çalışmaları, 2006 yılındaki sağlıklaştırma uygulamaları ile 
başlamıştır. Restorasyon projesiyle mahalleye yeni bir çehre kazandırmak 

amaçlanmıştır. Projeyle yapılacak sosyal donatı alanları, kafeler, kütüphaneler 
ve insanların oturabileceği mekânların açılmasıyla bölgenin hem sosyal hem 
kültürel hem de ticari hayatında büyük canlılık yaşanması beklenmiştir 
(Altındağ Belediyesi, 2007: 63-aktaran Tekin, 2020:104). 2007 yılında 

başlayan çalışmalar kapsamında yenilenen konakların bazıları çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının kullanımına sunulmuş, kına konağı, el sanatları sokağı 
gibi uygulamalarla bölge canlandırılmaya çalışılmıştır.  

Somut miras çalışmaları kapsamında tarihî doku yenilenirken aynı 
zamanda bölgenin somut olmayan kültürel mirasının da ortaya çıkarılması 

gerekliliği görülmüştür. Bu kapsamda 2012 yılında, Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek 
Programı” kapsamında Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesinin ortaklığı ile somut olmayan kültürel mirasın müzelenmesine 
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yönelik, TR51/11/TUR/0202 kodlu Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras 
Müzesi Projesi başlatılmıştır. Bir yıllık çalışmanın sonunda 2013 Haziran 

ayında Hamamönü’nde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi 
açılmıştır. Bu proje kapsamında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk 
Halk Bilimi Bölümü’nün öğretim üyeleri ile doktora, yüksek lisans ve lisans 
öğrencilerinin katılımıyla Ankara’nın merkez ilçeleri dışındaki 17 ilçesine, altı 

ay süren alan araştırmasına çıkılmış, 100 köyde 250 kaynak kişi ile 
görüşülerek elde edilen veriler Ankara’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
adıyla bir kataloga dönüştürülmüştür. Alan araştırması verileri 2003 
Sözleşmesi’nde bahsi geçen somut olmayan kültürel mirasın belirdiği beş alan 
altında sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan bu bilgiler öncelikle katalogda 

değerlendirilmiş ayrıca bu verilerden hareketle müze için uygulama modelleri 
oluşturulmuştur. Alan araştırmasından elde edilen veriler ile müzede yeni 
sergileme yöntemleri belirlenmiştir. 

 

Resim 24. Ankara Hamamönü Hıdırellez Şenliği (Kaynak: Ankara Somut 

Olmayan Kültürel Miras Müzesi Arşivi) 
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 Bu müze, yerel yönetim ve üniversite ortaklığında somut olmayan 
kültürel mirasa yönelik Türkiye’de yapılan öncü çalışmalardan biri olmuştur. 

Nitekim bu çalışma sonrasında Türkiye’deki başka şehirlerde gerçekleştirilen 
benzer müze veya katalog projelerine rastlanmıştır. Müzenin bulunduğu konak 
Altındağ Belediyesi tarafından üniversitenin kullanımına açılmış ve müze 
mekânı olarak yeniden kurgulanmıştır. Konak, gelin odası, masal odası, oyun 

odası, gölge tiyatrosu atölyesi gibi alanlardan oluşmakta ve mekânın kullanımı 
somut olmayan kültürel mirasın dinamik yapısına bağlı olarak zaman zaman 
güncellenmektedir. Ayrıca müzenin açılışıyla birlikte Altındağ Belediyesi ve 
Üniversitenin ortaklığı devam etmiştir. Hıdırellez, Çiğdem Günü gibi halk 
takvimine bağlı geleneksel kutlamalar her yıl Hamamönü meydanında 

belediye ve müze ortaklığıyla kutlanmaktadır. Özellikle Hıdırellez kutlaması 
her yıl 5-6 Mayıs günlerinde gerçekleştirilmekte, bu faaliyetin hazırlık 
aşamasından başlayarak uygulanması ve sonuçlandırılmasına kadar üniversite 
öğrencileri, akademisyenler ile belediye yetkilileri birlikte görevler 
üstlenmektedir. Kutlamada halk oyunları gösterisi, Hıdırellez ateşi, Hıdırellez 

yemeği, mâni çömleği, dilek ağacı, şiir ve müzik dinletileri, âşık atışması, 
Karagöz ve Hacivat gösterisi, masal ve hikâye anlatımı gibi uygulamalara yer 
verilmiştir. 2019 yılında dokuzuncu kez kutlanan Hıdırellez’e bölge esnafı ve 
yerel halkın da katılımının yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, somut 

olmayan kültürel mirasın uygulayıcıları olan topluluk, grup ve bireylerin 
mirasın korunmasına yönelik faaliyetlere katılımının sağlanması bakımından 
önemlidir.  
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Resim 25. Ankara Hamamönü Çiğdem Festivali (Kaynak: Ankara Somut 

Olmayan Kültürel Miras Müzesi Arşivi) 

Hamamönü’nde, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinin 
gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerden biri de Çiğdem Günü kutlamasıdır. Bu 
kutlama da müzenin açıldığı 2013 yılından itibaren her yıl düzenli olarak mart 

ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Çiğdem Günü kapsamında müzede görev alan 
üniversite öğrencileri Hamamönü’ndeki esnafla iş birliği yaparak kutlamayı 
birlikte organize etmektedir. Çiğdem Günü kutlamasında öğrencilerden ve 
yerel halktan oluşan gruplar esnafı ziyaret ederek onlardan yağ ve bulgur 

istemekte, topladıkları yağ ve bulgurla pilav yaparak kutlamayı 
gerçekleştirmektedir. Bölge halkının kendi somut olmayan kültürel mirasları 
hakkında farkındalıklarının artması ve konuya önem vermeleri mirasın 
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Altındağ Belediyesi’nin Hamamönü 
bölgesini yalnızca kentsel somut miras alanı olarak görmemesi, konu uzmanı 

üniversite ile iş birliği yaparak müze açılmasına katkıda bulunması, çeşitli 
festivalleri ortak düzenlemesi ve bölge halkının konuyla ilgili farkındalığının 
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artmasına katkı sağlaması bu projenin yerel yönetimler açısından önemini 
göstermektedir.  

  

Resim 26. Çiğdem Çiçeği (Kaynak: Tuna Yıldız Arşivi) 

Tarihi kentsel mekanların dönüşümünde somut olmayan kültürel 
mirası da düşünmek ve o mekânda yaşayan insanların kültürel mirasını 
yaşamalarına imkân tanıyacak sağlıklı projeler üretmek önemlidir. Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kültürel mirası korurken 
ortaya çıkabilecek bazı risklerden de bahsetmektedir. Sözleşme sonrasında 

oluşturulan Etik İlkeler’in 10. Maddesi bağlamsızlaştırma, metalaştırma, 
yanlış temsil gibi risklerden bahsetmektedir. Bu ilkeye göre topluluklar, 
gruplar veya bireyler mirasın korunması ve aktarımında ortaya çıkabilecek bu 
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tür risklerin belirlenmesinde ve nasıl önleneceğine karar vermede önemli rol 
oynamalıdır. Sözleşme’nin Uygulama Yönergesi’nde farkındalıkla ilgili 102. 

maddesinde benzer kaygılardan söz edilmektedir. Yönerge’ye göre farkındalık 
ve korumayla ilgili çalışmalar yapılırken somut olmayan kültürel miras 
unsurlarını bağlamdan çıkarmak veya doğallığından uzaklaştırmamak, 
toplulukların, grupların veya bireylerin imajlarına zarar vermemek, herhangi 

bir siyasi, sosyal, etnik, dinî, dilbilimsel veya cinsiyet temelli ayrımcılıkta 
bulunmamak ve ilgili somut olmayan kültürel mirasın riske girmesine neden 
olabilecek aşırı ticarileşmeye veya sürdürülemez turizme yol açmamak gerekir 
(ICH-Operational_Directives-7.GA, 2018: 20). Aşırı ticarileşme, 
bağlamsızlaştırma, turistifikasyon özellikle de somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın bir arada yürütüldüğü projeler için daha önemli hâle 
gelmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu tarz projelerde en başından 
itibaren ilgili toplulukla birlikte planlanmalar yapması ve oluşabilecek riskleri 
önceden düşünmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği ve somut olmayan 

kültürel mirası ilgilendiren farklı çalışmaları da bulunmaktadır. Dinî ve millî 
bayramlarda gerçekleştirilen uygulamalar, halk dansları, halk müziği, halk 
tiyatrosu, konuyla ilgili sempozyum konferans gibi bilimsel toplantılar, 
kurslar, gezi turları, turizmle ilişkili farklı faaliyetler buna örnek olabilir. 

Somut olmayan kültürel miras konusunda etkili projelerin yerel yönetimler 
öncülüğünde çok paydaşlı olarak gerçekleştirilen projeler olduğu söylenebilir. 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesinin gerçekleştirdiği iki 
proje de buna örnek uygulamalardır. Bir bölgede somut mirasla ilgili yürütülen 
çalışmaların somut olmayan kültürel miras olmadan eksik kalacağı aşikardır. 

Bu bakımdan yerel yönetimlerin toplumun her kesiminden kurum ve 
kuruluşlarla somut olmayan kültürel miras üzerine projeler üretmesi ve bu 
projelerde mirasın sahibi olan topluluk, grup ve bireylerin katılımını gözetmesi 
gerekmektedir.   
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5.3.2 Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Somut Olmayan Kültürel Miras 

Somut Olmayan Kültürel Mirası Korunması Sözleşmesi, okul içi ya 

da okul dışı eğitim aracılığıyla mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını 
önemsemektedir. Sözleşme’nin çeşitli maddelerinde de eğitim konusuna 
özellikle değinilmiştir. Yerel yönetimlerin ise “okul dışı eğitim” kanallarını 
kullanmak konusunda önemli deneyimleri olduğu görülmektedir. Yerel 

yönetimler tarafından somut olmayan kültürel mirasla ilişkili olarak açılan 
kurslar, sertifika programları, kadın eğitim merkezleri gibi oluşumlar, 
Sözleşme’nin “okul dışı” diğer bir ifadeyle yaygın eğitim olarak nitelendirilen 
koruma ve aktarım çerçevesini ilgilendirmektedir. Bu başlıkta Türkiye’de 
yerel yönetimlerin desteğiyle ortaya çıkan somut olmayan kültürel miras ve 

eğitim alanıyla ilgili örneklere yer verilmiştir.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BUSMEK) 
bünyesinde tığ işinden Antep işi işlemeye, kanaviçe yapımından keçeciliğe, 
tezhipten minyatür ve ebru sanatına ve Karagöz oynatımına kadar el sanatları 
ve gösteri sanatları alanından çeşitli kurs programları 2006 yılından beri 

yürütülmektedir.26 Kursun misyon ve vizyonun açıklandığı internet sayfasında 
şu bilgiye yer verilmiştir:  

“Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı, sistemli olarak 
yürütülen bir eğitim şekli ve hayat boyu öğrenme ilkeleri ile, yurtiçi 

ve yurtdışındaki paydaşlarımıza sanatsal alanda beceri kazandırmak, 
mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak, çağın gerektirdiği bilgilerle 
donatmak, bunun yanında unutulmaya yüz tutan geleneksel 
sanatlarımızı yaşatmak, bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu 
kolaylaştırmaktır.” 

                                                             
26 BUSMEK kurslarının hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://busmek.bursa.bel.tr/ 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu kursları açma niyetinin aslında Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin amaç ve hedefleriyle 

benzediği söylenebilir. Yerel yönetimlerin yürüttüğü bu tarz yaygın eğitim 
faaliyetleri kent hayatında aktarım ortamlarını yavaş yavaş kaybeden somut 
olmayan kültürel miras ürünleri için yeni aktarım mekânları oluşturmaktadır.   

 Gaziantep’in 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 

gastronomi alanında dahil olmasıyla birlikte geleneksel Gaziantep mutfağına 
yönelik eğitim çalışmaları da başlamıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 
açtığı Mutfak Sanatları Merkezi27 yöresel mutfak lezzetlerinin hem 
tadılabildiği hem de eğitiminin verildiği bir araştırma ve uygulama merkezi 
gibi çalışmaktadır. 2016 yılında kurulan bu merkezin misyon ve vizyonunun 

anlatıldığı internet sayfasında şu bilgilere yer verilmiştir:  

 “Yöresel Gaziantep Mutfağının kazan ve tencere yemeklerinin 
kaybolmaya yüz tutmuş tariflerini gün yüzüne çıkarmak için mutfak 
meraklılarını profesyonel mutfak kültürüyle tanıştırmak; bu alanda 
gerek duyacakları bilgi ve becerileri kendilerine kazandırmak, 

Mutfağı hobi olarak gören ve kendi mutfaklarının şefliğine devam 
etmek isteyenleri, düzenlenen workshop çalışmalarıyla farklı 
Gaziantep Yöresel Mutfak geleneksel mutfak kültürü ile tanıştırmak 
ve bu alanda gelişmelerine destek olmak.” 

 Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyet somut 
olmayan kültürel miras alanını da ilgilendirmekte ve 2003 Sözleşmesi’nin 
hedefleriyle örtüşmektedir. Aynı zamanda geleneksel mutfak bilgisinin yaygın 
eğitim yoluyla yeni kuşaklara ve ilgili kesimlere aktarımının hedeflenmesi de 
yerel yönetimlerin kültürel mirasın sürdürülebilirliğindeki etkisini 

kanıtlamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bunun dışında çeşitli 

                                                             
27 Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
https://mutfaksanatlarimerkezi.com.tr/ 
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sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarıyla ortaklaşa düzenlediği özellikle 
de yöresel mutfak üzerine kursları bulunmaktadır. Bu da kentin somut 

olmayan kültürel mirasının imgeleştiğini ve farklı kurumların bu kültürel 
miras için çok paydaşlı ve katılımcı projelerle bir araya geldiğini gösterir.   

 Edirne Belediyesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 2010 
yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne 

girmesinden sonra konuyla ilgili farklı çalışmalar yürütmüştür. Festival’in 
resmî internet sitesinde28 özellikle de dijitalleşme ile ilgili yürütülen 
projelerden bahsedilmiştir. Festivalin resmî internet sitesi bir bilgi ve 
dokümantasyon merkezi olarak kurgulanmıştır. Konuya dair ilgili internet 
sayfasında şu bilgiye yer verilmiştir:  

“Bu proje kapsamında kütüphane ve arşivlerde bulunan yerel 
gazeteler, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlığı altında yer alan ve 
ulaşabildiğimiz basılı, sözlü, görsel ve işitsel veriler taranarak dijital 
ortama atılmıştır.  Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde 
yaklaşık 60.000’e yakın veri sayısallaştırılmıştır. Veri tabanına 

yükleme çalışmaları devam etmektedir. Sonuçta 653 yıldır süregelen 
tarihi spor geleneği “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” ile 
ilgili geçmişten günümüze gelen tüm arşiv belgeleri bu proje 
kapsamında Edirne Belediyesi’nin WEB sunucusu 

(www.edirnekirkpinar.com) üzerinden sınır tanımadan tüm dünya ile 
buluşmuştur. Yürütmüş olduğum bu proje bir taraftan Kırkpınar Yağlı 
Güreşlerinin tanıtımına katkı yaparken diğer taraftan da Müze Kent 
Edirne’nin değerlerini taçlandırmaktadır.” 

 Edirne Belediyesi aynı sitede yağlı güreşlerin ritüelleri, karakterleri, 

tarihi hakkında detaylı bilgilere, konuyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara, 

                                                             
28 Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
http://www.edirnekirkpinar.com/tr/yazi/6-genel-bilgiler/36-tarihi 
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yürütülen projelere de yer vermiştir. Ayrıca yıllara göre festivalin fotoğraf ve 
video arşivi de eklenmiştir. Bu internet sitesi somut olmayan kültürel miras 

unsurunun sanal envanteri işlevini görmektedir. Dijitalleşme çalışmalarını da 
örgün eğitim dışındaki eğitim ve farkındalık faaliyetleri kapsamında 
değerlendirmek mümkündür. Kültürel mirasa erişebilirliği kolaylaştıran bu 
uygulama sayesinde mirasın tüm toplum kesimi tarafından benimsenmesine 

ve öğrenilmesine de katkı sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerin somut olmayan 
kültürel mirasın dijital ortamda da sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret 
etmeleri, klasik envanter yöntemleri yerine dijitalleşmeye giderek daha 
dinamik ve katılımlı süreçleri benimsemeleri gerekmektedir. Somut olmayan 
kültürel miras yaşayan ve sürekli değişen bir kültürel ifade biçimi olduğu için 

korunmasında izlenecek yolların da benzer bir biçimde dinamik olması 
gerekir. Envanter, arşiv ve belgeleme gibi klasik koruma yöntemleri 2003 
Sözleşmesi kapsamında korumanın önemli bir parçasıyken aynı zamanda 
eğitim, medya araç gereçleri ile farkındalığın artırılması, müzecilik gibi 
korumanın diğer önemli adımları da bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin bu 

bakış açısını da dikkate almaları mühimdir. 

 

Resim 27. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali İnternet Sayfası (Kaynak: 

http://www.edirnekirkpinar.com/tr) 
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 Türkiye’de pek çok belediye somut olmayan kültürel miras 
konusunda eğitim faaliyeti düzenlemektedir. Ezgi Metin Basat “Somut 

Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetim Uygulamaları” başlıklı yazısında 
yapılan faaliyetlere örnekler vermiştir. Örneğin 2012 yılında Bursa Belediyesi 
tarafından ‘Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması’ 
düzenlenmiştir. 107 eserin katıldığı yarışmaya Ankara, İstanbul, İzmir, 

Kocaeli, Ordu, Yalova, Sakarya, Ağrı, Erzurum, Konya, Mersin, Samsun, 
Gaziantep, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Amasya, Adana, Akşehir, Balıkesir, 
Antalya ve K.K.T.C’den de katılım olmuştur. Beş yıldır temmuz ayının son 
haftasında Somut Olmayan Kültürel Miras konulu fotoğraf yarışması 
düzenleyen Gölcük Belediyesi, bu etkinliklerinin yanı sıra el sanatları üzerinde 

çeşitli kurslar, şenlikler ve sempozyumlar düzenlemiştir. Çankırı Belediyesi 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğinde AB desteği ile “Kadınlar İşte 
Projesi” kapsamında Kadın İstihdam Merkezi, 2011 yılında kurulmuştur. 
Kadın İstihdam Merkezi yaklaşık 300 kişiye eğitim vermiş ve iş imkânı 
sağlamıştır. Merkezde kursiyerlere yöresel bebek yapımı, kırkyama, porselen 

boyama, kurdele işi, bez dokuma, boncuk işi ve takı tasarımı, yöresel hamur 
işi ve şekerleme, iğne oyası, tel kırma, nişan, düğün, bebek ve sünnet törenleri 
için aksesuar yapımı kursları verilmiştir (Metin Basat, 2013: 97-102). Bu ve 
bunun gibi pek çok örnek Türkiye’deki yerel yönetimler tarafından 

sürdürülmüş ve sürdürülmeye devam etmektedir.  

 Yerel yönetimlerin 2003 Sözleşmesi kapsamında UNESCO idealleri 
ile örtüşen ve koruma/aktarım odaklı projeler üretmeleri miras konusunda 
farkındalığı artırmak açısından önemlidir. Yerel yönetimler kendi 
bulundukları bölgenin somut olmayan kültürel mirasına ve bu mirasın sahibi 

olan topluluk, grup ve bireylere daha yakındır. Bu yakınlık bilgiye erişim 
açısından onlara avantaj sağlar. Dolayısıyla kültürel mirası yaşatma ve gelecek 
kuşaklara aktarmada yerel yönetimlerin sorumluluğu da artmış olur. 2003 
Sözleşmesi’nin yerel yönetimlerin ilgili mevzuatlarına girmesi, somut miras 
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alanında koruma için belediyelere verilen yasal yetkilerin somut olmayan 
kültürel miras alanında da resmîleşmesi, kültür işlerinden sorumlu birimlerde 

somut olmayan kültürel miras birimlerinin oluşturulması ve yapılan projelerin 
bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Alışılagelmiş 
yaklaşımlar ve yerleşik organizasyon yapısı yerel yönetimleri tarihî yapıların 
restorasyonu konusunda daha duyarlı kılmaktadır. Ancak somut olmayan 

kültürel miras da somut mirasla beraber düşünülmeli ve bütüncül koruma 
yaklaşımları geliştirilmelidir. Bu sayede 1972 ve 2003 Sözleşmelerinin amaç 
ve hedeflerine uygun çalışmalar ortaya çıkmış olacaktır. Önemli olan bir diğer 
konu ise yerel yönetimlerin bulunduğu bölgede diğer yerel resmî ve sivil 
kurum ve kuruluşlarla birlikte süreci yürütmesidir. Zira 2003 Sözleşmesi de 

somut olmayan kültürel mirasın korunmasında katılımı öncelemekte ve değer 
vermektedir. Üniversite, müze, yerel hükümet makamları, sivil toplum 
kuruluşları, bölgedeki özel sektör, topluluklar, gruplar ve bireylerin katılımı 
ile gerçekleştirilen faaliyetler korumanın daha sağlıklı ilerlemesini 
sağlayacaktır.  

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uluslararası belgelerde “kültürel miras” kavramının, somut olmayan 
kültür varlıklarını da içerecek biçimdeki gelişimine rağmen, ulusal koruma 
mevzuatındaki somut ve somut olmayan kültürel miras ayrımı, tarihi çevre 

koruma uygulamalarında, fiziki koruma anlayışını öne çıkartmaktadır. Yerel 
yönetimlerin koruma uygulamalarında fiziki koruma anlayışının ağırlığını 
sürdürmesinin nedenleri arasında, hızlı değişim koşulları, turizmin kontrolsüz 
gelişimi, koruma mevzuatındaki ikililik, yerel yönetimlerin çağdaş restorasyon 
yaklaşımları hakkında yeterince bilgi birikimine sahip olmamaları, ekonomik 

kaygıların, tarihi çevrelerin kültürel ve fiziksel değerlerinin üzerinde tutulması 
gibi pek çok neden sayılabilir.  
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Koruma çalışmalarında, tarihi çevre ve yapıları anlama, belgeleme ve 
değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesinde, bütüncül yaklaşımlara dayanan 

bir anlayışın benimsenmesi önem taşımaktadır. Daha önce değinildiği üzere, 
tarihi çevrelerin koruma sorunları, somut ve somut olmayan kültürel miras 
unsurlarının etkileşimlerindeki değişim ve kopuşlardan kaynaklanmaktadır. 
Bu kopuşların temel nedeni ise değişen yaşam koşulları nedeniyle yaşama ve 

yapı kültürü içinde uygulanamayan ve yeni nesillere aktarılamayan, kültürel 
pratik ve anlatımlardan kaynaklanan mekânsal ve mimari değişiklik 
ihtiyacıdır.  

Koruma çalışmalarında, tarihi çevrelerin oluşum süreçlerindeki, somut ve 
somut olmayan değer etkileşimlerinin, çağdaş yaşam koşullarında 

sürdürülebilirliğini; geleneksel yapıları ve çevreleri biçimlendiren kültürel 
pratik ve anlatımların, günümüz değerleriyle uyumunu ve özgün kültürel 
değerlerin değiştiği ya da kaybolduğu koşullarda, tarihi çevre ve yapıları 
korumanın yöntemlerinin her alana özel olarak belirlenmesi gereklidir. Ayrıca, 
somut ve somut olmayan kültür miras unsurlarının değişen, kopan 

etkileşimleri yanında, yaşam koşullarında ki değişimle birlikte ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçların da belgelenmesi, analizinin yapılması, uygun koruma 
yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’deki koruma uygulamalarında, kültürel değerlerin fiziki 

yapıyla birlikte değerlendirilmesinin önemi ve bu alandaki çalışmaların 
yetersizliğinden yola çıkan bu kitap, tarihi çevrelerde somut ve somut olmayan 
kültürel miras etkileşimlerini kuramsal bir yaklaşım içinde inceleyerek, yerel 
yönetimlerin koruma uygulamalarını bütüncül yaklaşım açısından 
değerlendirmiştir. İncelenen yapı ve çevre uygulamalarının ikisinde, Kayakapı 

ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Augustus Tapınağı Çevresi koruma 
uygulamalarında fiziki koruma anlayışının ağırlığı görülmekte, Ulucanlar 
Cezaevi Müzesi ile Cumalıkızık’ta ise bütüncül korumaya yönelik olumlu 
çabalar tespit edilmiştir. Bütüncül koruma anlayışıyla hazırlanan koruma 
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çalışmalarında, tarihi çevre ve yapıların özgün değerlerinin sürdürülmesi ve 
korunmasına yönelik başarılı uygulamalar gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Fiziki koruma anlayışlarının hâkim olduğu koruma çalışmalarınınsa daha çok 
turizme yönelik yapılmış olduğu, somut olmayan kültürel mirasın 
korunmasına yönelik uygulamaların yapılmadığı ya da folklorizasyon anlayışı 
içinde, özgün bağlam ve uygulayıcılarından koparılarak uygulamaların 

gerçekleştirildiği görülmektedir. 

. 
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Kültürel miras kavramıyla çoğu kez, taşınabilir ya da taşınamaz tarihi eserler, 
‘miras korumayla’ ise bu eserlerin restorasyon süreçleri işaret edilse de kültürel 
miras; somut ve somut olmayan tüm öğeleriyle bir bütünlük teşkil etmekte ve 
dar tanımlara sığmamaktadır. Miras niteliğine sahip alanlar, etraflarındaki insan 
topluluklarıyla dinamik ve canlı bir ilişkiye sahip olagelmiştir. Dolayısıyla somut 
mirasın korunması, yanı başındaki halk kültüründen bağımsız ele alınamaz. 

Bu koruma uygulamaları ise halka en yakın yönetim birimleri olan ve miras ko-
rumada spesifik sorumluluklara sahip yerel yönetimlerden ayrı düşünülemez. 
Doç. Dr. Özlem Karakul ve Dr. Öğretim Üyesi Tuna Yıldız, bu kitapta kültürel 
mirasın korunmasında somut ve somut olmayan öğelerin bütüncül biçimde 
ele alınmasını savunuyor ve yerel yönetimlerin örnek uygulamalarını masaya 
yatırıyor. 

Kültürel Mirasın Korunmasında
Yerel Yönetimlerin Rolü
Türkiye




